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ACTIVITATEA EXTRAȘCOLARĂ ÎNTRE ONLINE ȘI TRADIȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Crișan Adina 

 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează și educația, aceasta 
fiind pusă în fața unei noi provocări: cea digitală. Şcoala, cu toţi factorii implicaţi: 
elevi, profesori, autorități și părinți, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a 
distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue în mediul online. 
Procesul a fost testat din mers, profesorii s-au adaptat situației într-un timp foarte scurt, 
iar elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale 
părinților, pentru a putea urma lecțiile online.  

Profesorii au realizat, că modul în care se îmbină metodele tradiționale cu predatul 
online aduce un  plus valoare. 

Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului. 

Profesorii trebuie să descopere metodele și instrumentele concrete prin care își 
pot schimba în mod pozitiv stilul de predare și modul de a relaționa cu copiii. Menirea 
profesorului este aceea de a descoperi și dezvolta măreția din fiecare copil. Nimic mai 
mult! Trebuie să vadă că acești copii au daruri diferite și să potențeze aceste 
daruri.Trebuie să creadă că online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să 
fie creativi și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor. Predarea online 
înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea sa fie regândită . 

Am pornit pe acest nou drum, cu multă încredere, susținându-i și încurajându-i 
permanent pe micuții mei elevi. Desigur, am întâmpinat destule dificultăți, în principal 
legate de conexiunea la internet (nu se puteau conecta cu toții la timp, existau diferite 
probleme cum ar fi: activarea microfonului sau a camerei), ceea ce făcea ca atenția 
elevilor să nu fie cea dorită. Însă micii învățăcei, susținuți de părinți au participat cu 
încredere și mult entuziasm la fiecare lecție online, deși le era foarte dor de băncuțele 
lor, de clasă, de toate activitățile pe care le desfășuram împreună. Colaborarea cu 
părinții în acest context de învățare a fost esențială, elevii fiind în clasa I. 

O sursă importantă au fost platformele educaționale existente, dar și 
instrumentele digitale pentru asigurarea învățământului online, managementul 
timpului și a resurselor pentru elevi în condiții de criză. 

Învățarea de la distanță este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate 
și comunicare eficientă, și va contribui la consolidarea abilităților de muncă 
independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. 

Ceea ce diferă în cadrul mediului online este că elevii pot avea mai multe distrageri și 
mai puține supravegheri, ceea ce le poate reduce motivația. 
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Profesorul va trebui să stabilească norme pentru implicare, jocuri interactive și de 
stimulare a elevilor să intervină în cadrul lecțiilor, să pună în mod regulat întrebări și 
să răspundă colegilor lor, etc.  

Cursurile online nu sunt, în general, la fel de eficiente ca orele față-în-față, dar cu 
siguranță sunt mai bune decât nimic. În prezent, clasele virtuale permit elevilor să 
acceseze lecții și exerciții și să interacționeze cu profesorii în moduri care ar fi fost 
imposibil dacă o epidemie ar fi închis școlile chiar cu un deceniu sau două mai 
devreme. Așadar, s-ar putea să fim sceptici în ceea ce privește învățarea online, dar 
este timpul să o îmbrățișăm și să o îmbunătățim. 

Activitățile didactice trebuie regândite, astfel încât, proiectarea și desfășurarea 
acestora în mediul online să fie atractive pentru elevi și mai ales flexibile cu programul 
și nevoile copiilor. Cu siguranță este nevoie de perfecționare, pentru desfășurarea unor 
activități de învățare în mediul online. 

Nu renunțarea la educația tradițională ci învățarea digitală privită ca o completare a 
educației tradiționale, în sensul eficientizării acesteia din urmă, este viitorul. 

Profesorii și învățătorii sunt elemente cheie în acest program, cei care stabilesc 
programul activităților, pe baza propunerilor venite din partea părinților și elevilor. 
Este important ca activitățile alese să aibă, pe lângă partea educativă, și o parte 
distractivă, informală. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare par de multe ori plictisitoare și stresante 
pentru un puști sau un adolescent care trebuie să învețe singur noțiuni noi și să rezolve 
un volum mare de teme de la o zi la alta. Chiar și așa, ne putem orienta spre unele 
cursuri online gândite special să-i dezvolte personalitatea, inteligența și încrederea în 
sine într-un mod distractiv și totodată ideal pentru viitorul lui. 

Pentru că sunt foarte multe idei de activități extrașcolare și extracurriculare, hai să 
vedem, mai întâi, la ce se referă ele și cum poate fi ajutat copilul. 

Activitățile extracurriculare s-au mutat exclusiv în online în această perioadă, iar acest 
format vine în ajutorul părinților care caută să-i țină implicați pe copii într-o învățare 
continuă..  
  
Despre activitățile extrașcolare știm că joacă un rol esențial în formarea personalității 
sau a unor anumite competențe ale copilului atât pentru succesul lui, cât și pentru o 
dezvoltare personală și socială armonioasă. 
  
În cazul acestora, vorbim de acele activități în care copiii pot să-și descopere talentele 
și pasiunile, dar și să-și dezvolte diverse abilități interpersonale, pe care nu le pot 
deprinde în timpul școlii. În general, activitățile extracurriculare sunt și extrașcolare, 
spre avantajul celor care le urmează. 
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Iată câteva exemple de activități extrașcolare și extracurriculare care-l vor menține 
activ și curios pe copil, și care îi vor dezvolta multe abilități și talente (încă) neștiute, 
pentru un viitor promițător. 
 
1. Activități extracurriculare tehnico-științifice 
Îți știi copilul pasionat de matematică, fizică sau diferite mistere ale naturii? Îți pune 
tot soiul de întrebări despre Univers și despre planeta noastră?  
  
Există cluburi și cercuri tematice, în care se învață aceste tipuri de activități 
extracurriculare tehnico-științifice, potrivite și pentru liceeni, dar și pentru copiii din 
școala primară. Chiar dacă în această perioada de izolare locațiile fizice sunt închise, 
copii continuă explorarea în online, alături de instructori care adaptează curricula 
pentru noul format. 
 Cursuri de programare online pentru copii și adolescenți.Cu siguranță cunoaștem 
importanța pe care o are tehnologia în viața de zi cu zi și cât de ușor e atras un copil de 
prezența ei. De la telefoane și calculatoare la alte gadgeturi și echipamente inteligente, 
copiii s-au apropiat deja mult de tehnologie.  
De ce să nu ne asigurăm că, de mic, copilul o folosește în mod sănătos și constructiv?   
Cunoștințele pe care le deprinde prin programarea de jocuri, animații, aplicații sau chiar 
roboți îl ajută să dezvolte o gândire algoritmică și logică, să găsească soluții și 
rezolvările optime la probleme, dar și să devină mai deschis și pregătit de provocări, 
mai încrezător în propriile idei și mai creativ. 
  
2. Ateliere creative de arte frumoase  

Artele frumoase sunt la fel de valoroase în viața copilului  precum sunt științele.  
  
Dacă cele din urmă ajută copilul să gândească logic și analitic și să rezolve probleme, 
atelierele de arte îi stimulează empatia, abilitățile de comunicare și discurs, 
creativitatea și imaginația. Mai mult, îl ajută să-și înțeleagă emoțiile mult mai bine și 
să-și dezvolte un mindset sănătos ca viitor adult. 
 Putem improviza un loc special pentru creație cât timp stăm acasă și să oferim 
copilului  șansa să evadeze în natură sau oriunde în lume print tutoriale de pictură sau 
de sculptură. Iată două exemple de activitate potrivită pentru perioada de Paști: 
https://www.youtube.com/watch?v=jErgHGc_Uss 
https://www.youtube.com/watch?v=d-6yKNlv7qk 
  
În acest fel, îi  oferim copilului  șansa de a învăța să se exprime în orice formă artistică 
i se potrivește mai mult. Cine știe, poate vom descoperi că în familie este un mic pictor, 
un viitor scriitor talentat, ori un actor care va face furori pe scena comediei.  
 
3. Activități extrașcolare de turism virtual  

Există și activități extracurriculare pentru micii exploratori, Dacă vrem să-l ajutăm pe 
copil să-și îmbogățească cunoștințele despre comunitatea în care trăiește, dar și despre 
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alte civilizații din ziua de azi sau unele antice, putem alege să vizităm în regim virtual 
o selecție impresionantă de muzee internaționale care “și-au deschis porțile” în această 
perioadă, în online. 

Pentru a-i diversifica activitatea din fiecare zi pe perioada carantinei, putem explora 
alături de copil un muzeu nou sau o grădină zoologică și să transformăm această 
“excursie virtuală” într-una educativă. Combatem lenea și plictiseala cu această 
activitate online interactivă!  
 

4. Aplicații cu cursuri gratuite de limbi și literaturi străine  

În cazul în care preferăm ceva mai convențional, putem să ne descărcăm aplicații pe 
calculator sau tabletă pentru ca cel mic să descopere și să învețe noi limbi și literaturi 
străine. Vorbim de clasicele cursuri de cultură și civilizație engleză sau franceză, dar și 
de cele mai puțin studiate (spaniolă, italiană, japoneză).  

5. Cursuri și ateliere de gătit, perfecte pe perioada carantinei 
Traversăm o perioadă în care alimentația reprezintă o preocupare principală, de la 
achiziționarea alimentelor necesare, până la gătitul acestora într-un mod cât mai 
sănătos, dar și delicios pentru familie. Este o ocazie excelentă de a găti împreună cu 
copilul și de a descoperi arta culinară mai mult ca niciodată. 
  Prin gătit și lecții de nutriție, învață să aibă dexteritate și să se coordoneze mult mai 
bine, în timp ce experimentează cu ingredientele. O metodă bună de-a învăța să își 
pregătească singur mâncarea sănătoasă, dar și să devină un mic chef creativ care să îl 
impresioneze și pe părinte, nu? 
 

În încheiere, voi aminti un citat desprins din cartea „Lebăda neagră: impactul 
foarte puțin probabilului”, scrisă de Nassim Nicholas Taleb:  

“pentru a trăi pe planeta noastră astăzi este nevoie de mai multă imaginație decât putem 
avea”, iar acest lucru consider că necesită progres și adaptare. 
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Școala de acasă și familia de la școală 
 
 
 

Prof. înv. preșcolar: ADINA IOVIN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADAM NICOLAE”, ARAD 

 
 

 
În ultimii mulți ani s-a vorbit cu orice ocazie despre multele nemulțumiri legate 

de sistemul educațional din țara noastră, dar fără a se face vreun pas în direcția bună. 
Cei direct implicați pasează vina de la unii la alții, fără niciun rezultat. În continuare 
învățământul funcționează numai pentru câțiva, care ajung la rezultate școlare 
deosebite nu datorită, ci în ciuda sistemului.  

Părinții sunt nemulțumiți că profesorii „nu își fac treaba”, profesorii sunt 
nemulțumiți că părinții nu sunt suficient de implicați și ambele tabere sunt nemulțumite 
că guvernul „nu ia măsuri”. Mai mult decât atât, guvernul se preface că ia măsuri, 
promovând diverse programe și proiecte prin care aruncă spre școli ba un corn cu lapte, 
ba o masă caldă, ba o sumă de bani, pentru a rezolva absenteismul, abandonul școlar, 
analfabetismul funcțional. Din păcate, problema nu este doar învățământul; el este doar 
o mică rotiță dintr-un amplu sistem social și economic și eventualele măsuri trebuie 
corelate, pentru a acționa la nivelul întregului. 

Școala românească a devenit o instituție obosită și tristă, care abia se târăște de 
la o zi la alta. Nu doar pentru că sistemul este „prost” sau pentru că programa este 
încărcată, ci și pentru că este copleșită de responsabilități. I se cere să facă foarte multe 
pentru copil, preluând an de an sarcini pe care alți responsabili (iresponsabili) nu le-au 
putut gestiona. Profesorul trebuie să predea materia, să-l învețe pe elev să-și gestioneze 
emoțiile, să-și gestioneze banii, să-l învețe despre igienă, să-i facă educație 
antreprenorială, să facă din el un bun cetățean, să-l împiedice să fie un bully, să-l 
hrănească, să întocmească dosare pentru burse sociale, să se preocupe de bunăstarea 
lui spirituală, să-l supravegheze în pauze și după terminarea orelor și poate chiar, să 
devină coacher (ce-o mai fi și asta), deoarece copiii se simt singuri și izolați la școală, 
din cauza profesorilor care nu îi întreabă și nu discută cu ei despre problemele 
personale.1 Se pare că orice problemă reală sau inventată legată de educația și de 
bunăstarea copiilor devine misiunea școlii, pentru a mai trasa încă o sarcină 
profesorului și a mai introduce încă un obiect de studiu, în același timp reducând 
numărul de ore pe săptămână! Funcțiile școlii și ale familiei aproape că au fost 
inversate. Școala a preluat multe dintre obligațiile familiei și prin urmare eșuează în a-
și îndeplini rostul său principal, familia, la rândul său, a trebuit să preia sarcinile școlii 
și astfel părinții ajung să facă teme alături de copii până noaptea târziu și să finanțeze 
meditații. 

 
1 https://www.edupedu.ro/video‐copiii‐se‐simt‐singuri‐si‐izolati‐la‐scoala‐profesorii‐nu‐ii‐intreaba‐si‐nu‐discuta‐cu‐ei‐
despre‐problemele‐personale‐spune‐alina‐sava‐expert‐in‐educatie‐al‐bancii‐mondiale‐dirigintii‐vor‐av/  
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Pentru o educație de calitate, sprijinul familiei este foarte important. Prima 
școală a copilului este chiar familia. Aici se pun bazele educației. Familia trebuie să 
asigure hrana, îmbrăcămintea și să se îngrijească de starea de sănătate. În familie 
copilul învață limbajul și o bună parte din informațiile de bază înainte de intrarea în 
învățământul preșcolar (culori, plante, animale etc.) Și tot aici se formeaza deprinderi 
de comportamant precum bunătatea, respectul, politetea, onestitatea, toleranța. 
Părintele este modelul de comportament pe care îl va prelua copilul și care, dacă este 
negativ, va fi foarte greu de înlăturat ulterior. 2 Atitudinea copilului față de educație 
este și ea modelată tot în familie și reușitele școlare depind în mare parte de ea. Părinții 
sunt primele și cele mai importante modele din viața copiilor, influența lor în viața 
copiilor și implicit în educația lor fiind mai importantă decât influența școlii.  

Școala deschide poarta către educație, dar numai numai prin efort individual și 
sprijinul familiei copilul poate deveni tot ceea ce poate el să devină. Nu este neapărat 
nevoie de realizarea de proiecte și parteneriate școală – familie, deoarece școala și 
familia sunt implicate în educația copilului împreună, ca echipă, fără ca acest 
parteneriat să devină un scop în sine. Chiar în lipsa unor activități concrete, desfășurate 
în colaborare cu părinții, influența familiei este mereu prezentă.  

În aceste condiții, pe lângă activități educative obișnuite, realizate în parteneriat, 
ar fi bine-venite activități de formare și perfecționare concepute pentru părinți, realizate 
prin școală și eventual obligatorii pentru familiile în care apar fenomene precum 
absenteism, abandon, bullying etc. (În opinia mea, cursurile de prevenire a bullying-
ului adresate profesorilor și „specialiștilor” sunt utile, dar efectul lor în stoparea 
fenomenului este limitat.) Responsabilizarea părinților ar trebui să fie o prioritate, 
pentru ca școala să fie școală, nu centru de babysitting și de îngrijire a copilului. 

Implicarea părinţilor în educaţia copiilor influențează hotărâtor performanțele 
școlare ale copilului. Familia poate preveni sau elimina dificultățile de adaptare la 
școală sau grădiniță, dar le poate și amplifica. Doar colaborând, părinţii, copiii şi 
profesorii pot face din şcoală/ grădiniță un loc plăcut, un mediu bazat pe încredere, 
comunicare și respect. Sistemul de învățământ fiind acesta care este, familia trebuie să 
pună umărul acolo unde școala se clatină. Împreună răzbim noi cumva la lumină! 
(Marin Sorescu, Iona) 
   

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=jOrGsB4qG_w  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
ED. PÎRVU ADRIANA NICOLETA 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 1 POARTA ALBĂ 

JUDEȚUL CONSTANȚA 

 

 

            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 . 

          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. 

         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.  

          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.  
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Menţine permanent relaţii cu toţi părinţii prin intermediul telefonului, 
invitaţiilor, mai nou retelelor de comunicare inchisă watap, mesenger. Realizează 
activități de consiliere a părinţilor pe o tematică diversă .  
          În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii copiilor  pe care îi îndrumăm.   
 Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
la clasă şi la cele extracurriculare. 
           Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului , creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului, 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar,excursii.  
            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, din care beneficiarul este copilul. 
      Avantajele unui parteneriat sunt: 

 Pentru părinti    - părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin 
implicarea afectivă şi prin emoţiile trăite de copiii lor.  

 Pentru cadrul didactic     - cunoaşterea relaţiilor părinte - copil, psihologia 
părinţilor şi, mai ales, pe cea a copiilor 

 Pentru copii      - din acest parteneriat, şi copilul se alege cu un mare câştig, 
faptul că îşi descoperă părinţii ca parte importantă a educaţiei lui. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Dumitrana, Magdalena. Didactica Preșcolară, Ed. V&I Integral, 
București, 1998,  
2. Moisin, Anton-  Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , 
București, 1995; 
3. Revista Învățământul preșcolar,  Nr. 3-4, București,1995  
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE REALIZATE                              
IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 

Prof. Albu Maria                                                                       
Colegiul National “Ion Minulescu”, Slatina, Olt 

 

Educatia, definita in termeni generali, este un proces al carui scop este de a usura 
o anumita modificare de comportament. 

Scoala il invata pe copil sa se situeze printre semeni, pentru a se obisnui cu 
anumite cerinte si realitati sociale. Insa educatia in familie reprezinta prima scoala a 
copilului , partea cea mai importanta a pregatirii lui pentru viata sociala. Familia trebuie 
sa fie prima institutie sociala care sa se ocupe de asigurarea conditiilor necesare 
dezvoltarii normale si sanatoase a copilului. 

Scoala si familia reprezinta cei doi poli de rezistenta ai educatiei, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Parteneriatele profesor – parinti urmaresc 
promovarea unor schimbari in mentalitatea traditionala a parintilor in raport cu pozitia 
copilului in familie, implicarea acestora in activitatile scolare, reducerea 
absenteismului si a abandonului scolar. 

Activitatile realizate in parteneriat cu parintii sunt focalizate in jurul a trei directii 
principale: 

 Dezvoltarea la parinti a abilitatilor de a interactiona si empatiza cu propriii copii 
 Stimularea activitatii in grup 
 Stimularea si promovarea capacitatilor creatoare ale copiilor prin organizarea de 

expozitii, concursuri, serbari, vizite, excursii. 

Consider ca implicand parintii in activitati scolare si extrascolare , acestea vor fi 
mai atractive pentru elevi  iar parintii vor fi mai implicati si mai constienti de actul 
didactic , de importanta scolii in viata copilului , realizandu-se astfel progres  in 
activitatea didactica. 

Informarea si formarea parintilor in ceea ce priveste  scolaritatea copilului 
presupune ca fiecare parinte sa cunoasca obligatiile legale privind educatia copilului, 
importanta atitudinii lui pentru reusita scolara a copilului , metodele de colaborare cu 
scoala. In acest scop, este necesar un permanent dialog intre profesori si parinti. 

Toti adultii care fac parte din viata unui copil ( parinte, bunic, profesori) ar trebui 
sa inteleaga ca acesta asteapta de la ei sa-si aminteasca  si sa inteleaga ca au fost candva 
de varsta lui. Scoala trebuie sa-si deschida portile pentru ca familia sa cunoasca si sa 
participle la activitatile ce se desfasoara in incinta si in exteriorul scolii, dar organizate 
de aceasta. 
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Cadrele didactice trebuie sa initieze activitatile care sa ofere familiei oportunitatile 
de a participa alaturi de copil , de a cunoaste copilul in situatii diverse, de a se bucura 
de realizarile lui, de a lucra impreuna la diferite proiecte. Ca activitati care pot fi  
realizate impreuna cu parintii , mentionez: vizitele de o zi, la care sa participe elevii, 
parintii si dirigintele, excursiile , posibilitatea ca parintii sa participe la lectii intr-o 
anumita zi a saptamanii, serbarile scolare, lectoratele cu parintii, vizitele la domiciliul 
elevului, masa rotunda, etc. 

Fiecare ocazie trebuie valorificata ca situatie de invatare pentru parinte , astfel incat 
ea trebuie gandita si organizata  cu atentie si competenta de catre cadrul didactic pentru 
ca rezultatele sa fie in beneficiul elevului. 

Cercetarile arata ca “ in programele in care parintii sunt implicati , elevii au 
performante mai mari la scoala decat aceleasi programe , dar in care parintii nu sunt 
implicati” (Henderson si Nancy, 1995). 

Gradul de implicare al parintilor in viata scolara a copiilor influenteaza si rezultatele 
acestora , in sens pozitiv : cu cat parintii colaboreaza mai bine cu scoala, cu atat notele 
copiilor sunt mai mari. Cand scoala , familia si comunitatea lucreaza impreuna ca 
parteneri , beneficiari sunt elevii. 

Colaborarea dintre scoala si familie presupune nu numai o informare reciproca , 
privitoare la tot ceea ce tine de orientarea copilului , ci si pregatirea parintilor pentru 
toate problemele ce le comporta aceasta actiune.  

Functionarea normala a relatiei scoala – familie este o conditie a randamentului 
scolar al copiilor. Atunci cand aceasta relatie nu functioneaza , unitatea procesului 
educativ nu este asigurata si cooperarea scolii cu familia sufera pe diverse planuri ale 
activitatii scolare. Dificultatile si barierele care apar in mecanismul cooperarii scolii cu 
familia, impiedica buna desfasurare a relatiilor dintre cei doi factori , influentand in 
sens negativ activitatea scolara a elevilor. 

Dintre factorii care blocheaza relatia scoala – familie pot fi amintiti: subiectivismul 
parintilor, nivelul pedagogic scazut al unor familii , o conceptie personala despre 
educatie, etc. 

Intelegand gresit aprecierile care se fac asupra copiilor din partea educatorilor , 
unii parinti se indeparteaza de scoala , creand o atmosfera de neincredere si suspiciune 
in jurul profesorilor. Cooperarea scolii cu familia nu trebuie restransa la activitatile 
gospodaresti si la imbunatatirea conditiilor materiale din scoala. Principalul obiectiv al 
acestui proces de cooperare ramane intarirea functiei educative a familiei si asigurarea 
unitatii de actiune in educatia copilului. 

Conjugarea eforturilor depuse de scoala pentru intarirea capacitatii pedagogice 
a familiei cu actiunile intreprinse in acelasi sens de radio , televiziune , presa si 
asezaminte culturale devine un mijloc de eliminare a eventualelor carente educative 
din familie si de intarire a functiei sale educative. 
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In viitor, scolile trebuie sa acorde o mai mare atentie dezvoltarii parteneriatelor 
cu parintii si comunitatea, prin crearea unor programe de cooperare si sustinere din 
partea unor institutii de profil. Comunicarea ar putea fi imbunatatita daca parintii se 
simt respectati si valorizati. Astfel ca , in lucrul cu parintii , scoala recomanda 
planificarea activitatilor de asa maniera astfel incat sa ii motiveze sa participe , prin 
faptul ca se tine cont de orarul acestora de lucru , de timpul disponibil sau de anumite 
conditii speciale. 

                                                                 

BIBLIOGRAFIE: 

Ezechil Liliana , “ Comunitatea educationala in contextual scolar”, 2002 

Staiculescu  Camelia , “ Scoala si comunitatea locala” – parteneriat pentru educatie, 
2007 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. pentru înv. primar Aldescu Petruța 

Școala Gimnazială, Comuna Măgurele 

 

 Activitățile extrașcolare reprezintă „totalitatea activităților educative organizate 
și planificate în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, 
dar mai puțin riguroase decât cele formale și desfășurate în afara incidenței 
programelor școlare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării formării 
personalității elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării altor aspecte 
particulare ale personalității acestuia”. (Țîru, C.) 
 Activitățile extrașcolare țin de educația nonformală, prin intermediul lor 
urmărindu-se identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, 
talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, stimularea comportamentului creativ în 
diverse domenii. 
 Ele se desfășoară într-un cadru informal, acest lucru permițând elevilor cu 
dificultăți de afirmare în mediul școlar să reducă nivelul anxietății, atmosfera de 
desfășurare fiind una relaxată și antrenantă. 
 Calitatea timpului petrecut în familie a scăzut considerabil odată cu dezvoltarea 
mijloacelor mass-media, a mijloacelor de comunicare electronice, cu apariția 
platformelor de tip social-media. În aceste condiții, principala sursă de divertisment 
pentru copii s-a mutat în mediul mass-media și online, iar timpul petrecut cu părinții s-
a redus dramatic. 
 În acest context, activitățile extrașcolare realizate în parteneriat cu părinții vin să 
împlinească nevoi atât ale copiilor cât și ale părinților, oferind ambelor părți 
oportunități de înțelegere a rolului fiecăruia în pregătirea pentru viitor a copiilor. 
 De cele mai multe ori părinții se concentrează pe elementele de asigurare a 
securității personale, a stării de sănătate, pe satisfacerea trebuințelor primare, fiind mai 
puțin orientați spre implicarea în formarea și dezvoltarea personalității copiilor pentru 
integrarea lor în viața socială. 
 Un moment potrivit pentru ca părinții să realizeze activități împreună cu copiii 
este cel al sărbătorilor de iarnă, când pot fi promovate valori ale familiei, legate de 
obiciuri și tradiții străbune sau de aspecte religioase. 

Iată câteva tipuri de activități extracurriculare care pot fi organizate pentru elevii 
din învățământul primar împreună cu părinții: 

- Serbarea de Crăciun – este un moment încărcat de emoție, când pot fi 
interpretate colinde, scenete legate de nașterea Domnului, Plugușorul, mersul 
cu capra, cu sorcova, cu ursul, în funcție de specificul local și de tradițiile 
zonei. Pot fi valorificate aptitudinile vocale, talentul actoricesc pe care 
părinții le-au cultivat până acum sau poate acum le descoperă. 
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- Ateliere de creație – părinții pot participa împreună cu copiii la un astfel de 
atelier, unde să confecționeze diverse obiecte specifice sărbătorilor de iarnă : 
decorațiuni de brad, sorcove, măști tradiționale. 

- Acțiuni de voluntariat – părinții pot găsi finanțare pentru sponsorizarea unor 
acțiuni caritabile pentru copii nevoiași și împreună cu copiii lor să participe 
la împărțirea darurilor. Sunt promovate astfel valori precum grija față de 
semeni, întrajutorarea. Exemplul personal oferit ce către părinți are un impact 
mult mai mare asupra copiilor decât oferirea unor sfaturi de viață. Bunătatea 
se învață cel mai bine trăind în preajma oamenilor care fac fapte bune. 

Unele dintre activitățile extracurriculare desfășurate împreună cu părinții, cum 
ar fi atelierul de creație, pot fi susținute și online, dat fiind contextul în care școala s-a 
aflat în ultima perioadă din cauza pandemiei. 

Astfel de activități pot contribui la schimbarea în bine a atitudinii față de școală 
a multor părinți și la îmbunătățirea relațiilor cu copiii. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 
Țîru, C. – „Pedagogia activităților extracurriculare” – suport de curs, Cluj 

Napoca, 2007 
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Familia și grădinița în perioada sărbătorilor de iarnă – exemple de activități  

 

Prof. înv. preșcolar Alexandra Adriana Vanca 

Șc. Gimn. ”Serafim Duicu” – structură Grădinița cu P. P. nr. 12, Tg. Mureș 

 

 

Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare atât 
părinții cât și educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevarată luptă cu mediul, copiii 
fiind foarte vulnerabili la această vârstă iar influențele negative sunt la tot pasul. Pentru 
a avea o relație activă și pozitivă cu preșcolarii trebuie să știm să le descoperim 
trebuințele și nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preșcolari și adulți să se 
bazeze atât pe încredere dar mai ales pe respectul reciproc. 

După cum bine se știe, familia este factorul primordial în educarea unui copil și 
educația începe în familie, de aceea legatura dintre grădiniță și mediul familial va trebui 
să se întrepătrundă ,iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viață al copilului, 
pentru a putea colabora. 

Parteneriatul dinte grădiniță și familie, organizat corect, duce la o educație solidă, 
fără pericolul de eșec școlar mai tarziu. Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a 
personalității în formare a copilului, iar prezența familiei în cadrul gradiniței va fi 
liantul între copil și mediul necunoscut inițial. 

Parteneriatul grădiniță – familie, acțiunile pe care aceștia le desfășoară,  
continuarea de către familie a activităților desfășurate în gradiniță, nu fac decât să ducă 
la o mai bună formare a celui ce urmează a se forma pentru viața de adult ce o va avea, 
preșcolarul. 

În general, în perioada sărbătorilor de iarnă se desfășoară numeroase activități 
care implică atât familia cât și grădinița. Cele mai comune activități sunt serbările de 
Crăciun care au loc în imediata apropiere a sărbătorii, evenimente care au ca scop 
însușirea de către copii a unor deprinderi de recitare, interpretare a anumitor texte 
literare și muzicale specifice precum și familiarizarea acestora cu tradițiile și 
obiceiurile strămoșești legate de această sărbătoare. Ca un bonus, apariția lui Moș 
Crăciun reprezintă momentul de maximă bucurie pentru cei mici, precum și un motiv 
de a vedea reacția acestora în fața unui peronaj străin, de multe ori nemaivăzut, 
observarea modului de abordare și de apropiere a copiilor de persoana străină, 
relaționarea cu aceasta. Aici un rol important îl joacă părinții. Aceștia sprijină sau nu 
copilul în încercarea acestuia de a se apropia de persoana străină, îl încurajează și îl 
îndeamnă să se apropie și să vorbească politicos.  Serbările de Crăciun sunt un prilej 
de întâlnire a tuturor celor implicați în educația copilului, de socializare, de relaționare, 
de bucurie și sărbătoare. 

Un alt tip de activitate pe care noi o desfășurăm la grădiniță în parteneriat cu 
părinții și implicit cu ajutorul acestora, este târgul de Crăciun. Aceasta se desfășoară în 
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incinta grădiniței și are ca temă sărbătoarea de iarnă. Educatoarele împreună cu copiii 
confecționează podoabe pentru pomul de iarnă și diverse obiecte cu specific festiv, care 
ulterior, la o dată stabilită sunt prezentate părinților sub forma unui târg, aceștia putând 
achiziționa obiectele care le plac mai mult. Scopul acestor actvități este de a dezvolta 
simțul practic la copii precum și întărirea relațiior dintre grădiniță și familie. 

O altă activitate cu părinții pe care noi am desfășurat-o sub denumirea ”Iubirea 
din cutia cu pantofi” este cea de oferire de cadouri de Crăciun unor copii de la casa de 
copii. Am primit numele și vârsta  tuturor copiilor dintr-o casă de copii. Fiecare grupă 
din grădiniță am luat un număr de copii cărora le-am cumpărat obiecte de igienă, 
dulciuri, haine, rechizite, în funcție de vârstă, nevoi și sex, atât cât să  încapă într-o 
cutie de pantofi pe care fiecare copil a adus-o de acasă. Apoi le-am împachetat, am 
scris o urare/felicitare făcută de copiii grupei pe fiecare pachet, am scris numele unui 
copil din listă pe o etichetă, iar ulterior le-am dus pe toate la casa de copii aleasă. 
Absolut toți copiii au primit un cadou și un gând bun de la copilașii noștri. Bucuria din 
ochii copiilor a fost cea mai mare răsplată. Astfel, copiii au învățat importanța bunătății, 
lecția dăruirii și altruismului. 

Sărbătoarea Crăciunului este despre bucurie, iubire, dăruire, smerire. Nu este 
despre Moș Crăciun, sarmale, cozonaci, curățenie, etc. Această lecție a iubirii și dăruirii 
este una foarte importantă pentru copii și este bine să fie însușită de la o vârstă cât mai 
fragedă, de la părinți, grădiniță, școală. De aceea parteneriatul grădiniță/școală este 
foarte important. Pentru ca ceea ce se predă /învață la grădiniță/școală să fie continuat 
și acasă, astfel, asigurându-se copilului o unitate de cerințe, o educație pentru a fi mai 
bun, mai empatic, mai harnic, mai dedicat. 

 Fiecare stat, provincie, localitate are tradiția și obiceiurile proprii care trebuie 
transmise mai departe din generație în generație. Printr-o bună colaborare între familie 
și grădiniță, se asigură un start în realizarea acestui obiectiv, precum și în realizarea 
altor obiective importante în educația celor mici.  

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul grădiniță-familie va fi 
în măsură să determine copilul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

  

Surse bibliografice: 

 Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi 
pedagogică, Bucureşti, 1996 

 Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
 Şoitu, Laurenţiu – Pedagogia comunicării, Institutul European, Iaşi, 2001.; 
 exemple din activitățile cu părinții  desfășurate la Grădinița cu P.P. nr.12 în anii 

2018 – 2020 
 internet. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții.  

Parteneriatul școală-familie 

 

Prof. înv primar Alexandra Ghera 

Școala Gimnazială nr 115, București 

 
 

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, din primele luni de viață ale 
acestuia. 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. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi 
primele modele copiate cu fidelitate de copii 

Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea 
primară a copilului. Faptele de astăzi ale copiilor noștri reprezintă o prefigurare certă a 
celor de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formează baza modului de 
acţiune din viitor.  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Învățătorul trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în 
programul școlar, 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. Aceștia trebuie să ajungă 
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să cunoască bine familiile şi copiii, de aceea vor folosi toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii.  

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, cadrul didactic 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".  

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!”, “Magia sărbătorilor de iarnă”, 
“ 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. 

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 sărbătorilor de iarnă! 

 

Prof. înv. primar Alexandru Steluța 

Școala Gimnazială nr. 7 

Loc. Galați, Jud. Galați 

 

 

Lecție deschisă cu părinții - online 

Tema lectiei: Legenda lui Moș Craciun 

Lecția se desfasoară pe parcursul a două ore. Elevii sunt provocați să citească 
fragmentul dat după anumite cerințe, după ce propunătorul a citit ca model: 

- citire în lanț; 

- citirea unei propoziții enunțiative; 

- citirea unei propoziții interogative; 

- citirea unei propoziții exclamative; 

- citirea pe fragmente; 

- citirea pe roluri. 

Competențe: 

1. Comunicarea în limba materna 

- să citească corect, conștient, fluient, expresiv, un text dat 

2. Comunicarea în limba străină 

- să recite poezia preferată în engleză 

- să cânte cu colegii un cântec învățat la orele de limba engleză 

3. Matematica și competențe de bază în științe și tehnologii 

- să construiască structuri după cerințele date: ordonează crescător cadourile aduse de 
voi pentru bunicii din azilele de bătrâni, formează mulțimi cu elemente identice, mici, 
mari (folosindu-te de cutiile de cadou), numară cutiile de cadou din 2 in 2, din 3 in 3, 
din 4 in 4 etc. 

4, Digitală 

Filmează momentul în care reciți poezia și interpretezi cântecul preferat, salvează 
filmulețul și postează-l pe grupul clasei. 
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5. A învăța să învețe 

Vizualizează filmulețul înregistrat de tine și descoperă-ți ticurile, tonalitatea, pauzele 
în vorbire, exprimarea, mimica, gestica și alte elemente pe care dorești să le 
îmbunătățești. 

6. Sociale-civice 

Realizează o machetă, care să prezinte un decor pentru masa de Craciun. 

7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat 

La sfârșitul orei, licitează macheta realizată, în vederea de strângere de fonduri pentru 
darurile bunicilor de la azilul de bătrâni. 

8. Exprimare culturală 

Prezentarea unui spectacol de Crăciun, bunicilor din azilul de bătrâni și împărțirea 
darurilor. 
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Tradiții și obiceiuri de iarnă 

 

Prof. înv. primar, Covrig Alina-Lucreția 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, Gorj 

 

 

La nivelul judeţului, în multe zone s-au păstrat multe dintre tradiţiile şi 
obiceiurile de iarnă moştenite din străbuni, comunele cu cea mai intensă activitate de 
sărbători fiind cele din zona de munte.Una dintre cele mai răspândite datini în judeţul 
Gorj este colindatul, acesta deschizând ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă. 
Textele colindelor păstrate în tradiţia Crăciunului şi a Anului Nou sunt cu temă 
religioasă, socială, dar şi de factură agrară, descriind gesturi magice de fertilitate a 
ogoarelor sau alte gesturi atribuite animalelor. 

Colindatul începe din noaptea de 23 spre 24 decembrie, când uliţele satelor 
răsună de glasul micilor colindătorilor. Înarmaţi cu trăistuţe, copiii trec grupuri-grupuri 
şi merg prin tot satul după colindeţi (piţărăi). Curat îmbrăcaţi, cu săcuie, straiţe după 
gât, iar în mână cu colinde sub comanda vătafilor, piţărăii pornesc dintr-un capăt al 
satului şi umblă din poartă în poartă primind daruri de la gospodari colaci, nuci, mere, 
pere, dulciuri. Ca să-i anunţe pe gospodari de apropierea cetei de piţărăi, ei strigă ‘Hai 
cu piţărăii!’ sau ‘Hă, hă, hă!’. În mai toate satele, în dimineaţa de Ajun se mânca 
dovleac copt pentru a fi gras ca el. Acest obicei al colindatului, practicat mai ales de 
copii a fost şi este des întâlnit în multe sate ale judeţului şi chiar în municipiul Târgu-
Jiu. Obiceiuri vechi, cu o arie largă de răspândire în tot judeţul, practicate în Ajunului 
Crăciunului sau între Crăciun şi Anul Nou, care se mai păstrează încă în anumite 
zone ale judeţului sunt Steaua, Vicleiul, Brezaia, Sânvăsâiul, Număratul parilor şi 
Sorcovitul.  

Steaua este un obicei care se practică pe toată raza judeţului din seara ajunului 
până în seara Crăciunului de către copii şi are conotaţii religioase referitoare la Naşterea 
Domnului. Steaua, purtată de copii, este compusă din speteze de brad îmbrăcate cu 
staniol, cu hârtie creponată având în partea centrală o imagine cu Naşterea Domnului.  

În seara de ajun se merge şi cu Vicleiul, zona practicată fiind cea de munte, 
respectiv Polovragi, Baia de Fier şi Novaci. Acesta este un teatru de păpuşi în 
miniatură, cu o scenă pe care se joacă păpuşile şi o vitrină prin care se poate viziona 
jocul. Tot decorul este îmbrăcat în hârtie pictată cu scene care redau ritualul Naşterii 
Domnului, iar 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.  
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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. Un alt obicei foarte răspândit 
şi practicat în zona Gorjului în ajunul Anului Nou, precum şi în prima zi a acestuia este 
Pluguşorul, una dintre datinile cele mai vechi ale românilor. Colindătorii urează 
sănătate şi belşug. În pocnet de bici, în sunet de clopoţei colindătorii îşi spun urarea 
însoţită de refrenul ”Ia mai mânaţi măi, Hăi, Hăi!”. Vorbind despre aratul pământului 
cu 12 boi, despre semănatul, seceratul şi măcinatul grâului, Pluguşorul este datina care 
descrie ocupaţia principală a poporului nostru – agricultura.  

Sânvăsaiul era un obicei de aflare a destinului practicat în seara de Revelion. 
Astfel, pe vatră ori pe plita încinsă erau aşezate boabe de grâu, fiecare purtând numele 
unor persoane de sex feminin şi masculin. Boabele de grâu erau numite ţinându-se 
seama de afectivitatea dintre tineri. Datorită vetrei încinse, boabele săreau. Dacă 
boabele reprezentând fata se îndreptau spre cel care purta numele băiatului, se credea 
că fata umblă după băiat. Dacă ambele boabe sărind se apropiau se credea că tinerii se 
iubesc reciproc, iar dacă boabele săreau în sens opus era semn că tinerii nu vor fi 
împreună. Şirul obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă se încheie în luna ianuarie, 
după ziua de Bobotează ce are semnificaţia purificării apelor de forțele  răului prin 
sfințire. 

Stropite cu apă sfinţită, fiinţele şi lucrurile sunt ferite de forţele malefice şi după 
Sfântul Ioan. Pe 7 ianuarie, în majoritatea satelor gorjene se făceau hore la care aveau 
prioritate să conducă hora aceia care purtau numele de Ion. În anumite zone se mai 
practică şi astăzi acest obicei. Cu aceste hore care durau până noaptea târziu se încheiau 
şi sărbătorile de iarnă. Toate aceste obiceiuri şi tradiţii de iarnă sunt un prilej de bucurie 
şi mândrie, de distracţie pentru copiii şi oamenii de toate vârstele. 
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SPIRITUL SĂRBĂTORILOR DE IARNA 

 

Prof. Tomescu Alina Elena  

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești 

 
 
 

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 luna, în special etapa 
premergătoare Crăciunului și Anului Nou presupune o muncă de echipă, însă atenție, 
nu o corvoadă. Și dacă ne gândim ca rezultatul acestor activități este o perioadă 
mirifică, atunci rezultatul acoperă orice efort. 

Însă care este momentul decisiv care ne ajută să intrăm în spiritul sărbătorii 
definitiv? Zăpada. Crăciunul fără zăpada parcă nu ar fi Crăciun. Apoi esențială este 
vacanța de la școală, concediul de la serviciu, astfel ca avem timp liber pentru a savura 
fiecare moment. 

În prezent a intra în spiritul sărbătorilor este mult mai usor. Reclamele la TV 
devin tematice, aproape în orice reclamă Moș Crăciun este un lait motiv, începând de 
la debutul lunii decembrie pe majoritatea posturilor TV și în sălile de cinema 
majoritatea filmelor, inclusiv cele animate au ca și principal subiect Crăciunul, Moș 
Crăciun, etc.  

În Ajunul Crăciunului împodobim bradul. Este un moment așteptat cu nerăbdare 
atât de copii, dar și de adulți. Cine așează steaua în vărful 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 copilarie” nu depănăm în acel moment? 

Însă ce se simte în casă? Miros de cozonac, amestecat cu aroma de scorțișoară, 
portocală și zahăr. Nu-i așa că deja simțiți cum spiritul sărbătorilor v-a invadat? Mama 
sau bunica pregătesc bucatele. Nu-i așa că ne dorim o masă cu belșug? Însă dacă avem 
posibilități financiare mai reduse și masa nu este atât de îmbelșugată nu înseamnă că 
nu ne putem bucura de spiritul sărbătorilor. Nu uitați, spiritul sărbătorii nu constă în 
cantitate, ci în calitate. Faptul că suntem împreună cu cei dragi, faptul că împărțim din 
puținul pe care îl avem 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 usa pentru a anunța nasterea 
Mântuitorului. 
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Familia adunată în jurul bradului, bucatele alese pe masă, bradul împodobit, 
cadourile sub brad, colindători la ușă. Totul pentru o luna perfectă în care spiritul 
sărbătorii ne-a învățat să fim mai buni și mai înțelegători. 

Să ne bucurăm de spiritul sărbătorilor deoarece acestea se întâmplă doar o 
singura dată în an! 

                      Crăciun fericit și un an nou cu sănătate! 
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Tradițiile și obiceiurile de iarnă la preșcolari 

 

Prof. înv. Preșc. Alisa Pioară, 

G.P.P. ”Bobocei din Micro III” Buzău 

 
 
Tradițiile și obiceiurile populare sunt elemente ce definesc un popor, oferindu-i 

identitate, de aceea ele trebuiesc cunoscute, conservate și protejate. 
Tradiția este de fapt, o legătură între trecut și prezent și exprimă moștenirea de 

obiceiuri și norme de comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a unei 
nații, conștiința de sine, memoria lui socială. 

Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă sporită în educaţie, 
arta populară îşi are şi ea o contribuţie de seamă. Astfel, copiii încep să înţeleagă 
specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care 
sunt oglindite în creaţiile meşteşugarilor. 

De asemena, punându-i pe copiii de la vârsta preşcolară în direct cu unele 
deprinderi ale acestor îndeletniciri, pe care bunicii sau meseriaşii întâlniţi ocazional în 
târguri sau alte festivaluri de folclor le practică, le educăm respectul şi dragostea pentru 
o posibilă meserie, pe care, de ce nu, o pot îmbrăţişa când vor fi mari. 

Noi, educatorii, avem datoria morală să-i învățăm pe copii să iubească locurile 
natale, portul românesc și pe români, să prețuiască și să respecte obiceiurile si tradițiile 
zonei în care s-au născut, practic să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale 
identității neamului românesc, fără de care nu am mai putea ști cine suntem de fapt noi, 
românii pe acest pamânt. 
Evenimentele într-un an școlar încep cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, urmată de cea 
a Crăciunului, a Anului Nou, a Bobotezei, a Sfintelor Paști și a altor obiceiuri locale, 
ce se fac cunoscute copiilor prin intermediul familiei, a reprezentanților bisericii sau ai 
altor invitați ce participă ca parteneri în grădiniță. 

La români, sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt sărbători de suflet. 
Amintirea copilăriei ne revine puternic în suflet și în minte: zăpezi bogate, oameni de 
omăt, pârtii pentru săniuțe, colinde și clinchete de clopoței, miros proaspăt de brad și 
de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor. 

Toate acestea creează în sânul unei familii o atmosferă de liniște, împlinire, 
iubire, credință. La această vârstă tradițiile sunt greu de înțeles, de aceea, noi, 
educatoarele încercăm să transmitem din generație în generație, portul, graiul, 
obiceiurile și datinile, așa cum le-am moștenit de la străbuni folosind diferite ocazii: 
vizitarea unor muzee etnografice, vizionarea unor spectacole de folclor, lecturarea unor 
opere din literatura populară, prezentarea de obiecte de artă populară și nu în ultimul 
rând interpretarea unor roluri. 

O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor  populare și a obiceiurilor 
românești o constituie serbările. Ele sunt un izvor de bucurii și satisfacții ce creează 
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copiilor o stare de bună dispoziție, favorabilă atât dezvoltării psiho-fizice cât și estetice. 
Serbarea ”Bradului de Crăciun” cuprinde întotdeauna colinde, scenete legate de 
nașterea lui Iisus, dansuri populare dansul caprei sau al căluților, plugușorul sau 
sorcova. 

Copiii interpretează diferite roluri: solist vocal, 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 
sau modul în care aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Formele de prezentare a evenimentelor pot fi diverse: șezători în care copiii 
cunosc îndeletnicirile bunicilor și în care sunt inserate zicători, strigături, doine sau 
dansuri populare, obiceiuri populare, precum Drăgaica sau Paparuda, scenete cu teme 
religioase-Nașterea, Învierea ș.a. La acestea, un rol important îl au chiar  bunicii sau 
părinții care, pe lângă aportul adus la amenajarea spațiului cu obiecte populare vechi, 
pot participa direct, având propriul rol: interpret, instrumentist, olar, țesător. 

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, a dansului, a 
poeziei, a poveștilor, a glumelor, a proverbelor, a zicătorilor, a tuturor evenimentelor 
tradiționale. 
Costumele populare – ia și fota, brâiele, opincile, cămașa și ițarii sunt pregătite pentru 
spectacolul mult așteptat. 

De asemenea, atmosfera de sărbătoare din sala de festivități prin ornarea și 
decorarea cu elemente specifice sărbătorii constituie un alt prilej de bucurie pentru 
copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate în timpuri străvechi, simt și 
prețuiesc frumusețea acestora. 
Dansurile populare sunt un mijloc puternic de a trezi în sufletul copiilor dragostea 
pentru plaiul natal, îi familiarizează pe aceștia cu melodiile populare românești de joc 
specifice zonei natale. 
Copiii îndrăgesc dansul popular pentru ritm, dar și pentru simțire și îl învață cu plăcere, 
imitându-i pe cei mari. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiii învață colinde, adevărate comori de 
simțire, de gingășie sufletească, și nu în ultimul rând, de frumusețe literară. 
Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece si dansuri 
populare, gândiți-vă că priviți un moment oglinda și sufletul acestui popor, ce a 
considerat păstrarea tradiției o datorie și o onoare. 

Moștenirea pe care am primit-o trebuie dusă mai departe de preșcolarii pe care-
i educăm pentru că un popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi. 

Este bine să cunoaștem și să transmitem copiilor măcar un strop din ceea ce a 
creat omul simplu de la țară cu iscusința minții și cu căldura sufletului său. 
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 Activitățile educative în parteneriat cu părinții  

pentru marcarea sărbătorilor de iarnă 

 

Amorăriți Elena 

C.S.E.I. Suceava 

 

 
 Este bine știut faptul că fiecare anotimp are farmecul său, însă parcă anotimpul 
iarna este, prin excelență, anotimpul care ne apropie mai mult sufletele, ne bucură mai 
mult inimile, ne sensibilizează mai mult, ne cheamă să ne întoarcem parcă în timp, în 
copilărie, să retrăim parcă emoțiile copilului de odinioară. Și aceasta mai ales în prejma 
sfintelor sărbători de iarnă: începând cu Sfântul Andrei, continuând cu Sfântul Nicolae, 
apoi Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza. Sărbători sfinte, sărbători strămoșești, încărcate 
de semnificații, pe care încercăm să le transmitem și noilor generații, ca pe un odor de 
mare preț. 
 În ciuda schimbărilor survenite în societatea românească, părinții, cadrele 
didactice, se străduiesc să nu se piardă tradițiile, obiceiurile de veacuri, păstrate cu 
sfințenie de înaintașii noștri. Prin strădania lor, copiii noștri și copiii copiilor noștri se 
vor bucura, încă, de frumusețea acestor tradiții și obiceiuri, le vor conștientiza valoarea 
și vor deveni responsabili de a le transmite mai departe. 
 Pe lângă rolul inestimabil al dascălilior în acest sens, un rol important le revine 
și părinților elevilor. Familia reprezintă elementul- cheie în cadrul parteneriatului 
educațional, părinții contribuind și ei la realizarea tuturor dimensiunilor educației. Dacă 
părinții au încredere în școală, în dascălii săi, atunci ei se implică în activitățile 
organizate de către dascăli, colaborează, astfel încât metodele, obiectivele propuse să 
fie convergente. 
 Disponibilitatea părinților de a sprijini școala, proprii copii, poate conduce la 
stabilirea unor relații firești școală –familie-comunitate. Afirm aceasta deoarece, ca 
profesor diriginte, mereu am găsit înțelegere, disponibilitate din partea părinților 
elevilor mei, astfel încât, de fiecare dată când am apelat la ei pentru a se implica în 
diferite activități, alături de elevi, au răspuns prompt. 
 Am reușit să-i implic în organizarea unor evenimente legate de sărbătorile de 
iarnă: la repetițiile pentru serbarea de Crăciun (au ajutat elevii să memoreze roluri, 
poezii, versurile colindelor etc.), la acțiuni de găsire a sponsorilor pentru cadouri, la 
confecționarea unor podoabe pentru bradul de Crăciun -în clasă-, la confecționarea 
unor costume etc. Astfel, le-am oferit prilejul de a se simți ei în „miezul lucrurilor”, de 
a vedea ei înșiși ce înseamnă munca din spatele organizării unui număr la o serbare de 
Crăciun, de a aprecia mai mult, mai bine, activitatea propriului copil. 
 Pentru a întâmpina cum se cuvine marea sărbătoare religioasă a Nașterii 
Domnului, părinții s-au îngrijit de primenirea trupească și sufletescă a copiilor, în 
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sensul că au vegheat asupra lor pentru ca ei să se spovedească, să se împărtășească, 
după rânduiala credinței creștine ortodoxe; unii părinți au lăsat elevii să fie mesageri ai 
Nașterii Domnului, vestind Nașterea Domnului prin colinde, unii copii au însoțit 
preotul în cele două Ajunuri: Ajunul Crăciunului și al Bobotezei. 
 La clasă am încheiat diverse proiecte educaționale, proiecte de parteneriat, 
acorduri de parteneriat în vederea participării elevilor la diferite concursuri, la diferite 
secțiuni: creații literare, creații plastice, practice, pe tema marilor sărbători creștine, 
părinții sprijinindu-i și ei în acest sens (Concurs județean „Poveste de iarnă”, ediția a 
III-a-Chișinău Criș, jud, Arad; Concurs Școlar Regional: „Poveste de Crăciun”, ediția 
a X-a, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”, Deva, județul Hunedoara). 
Menționez și câteva din aceste proiecte în cadrul cărora s-au desfășurat activități la care 
au fost implicați și părinții elevilor: Proiect de parteneriat „Nevoia de celălalt”, cu 
Școala Gimnazială „Academician Alexandru Zub”, Vârfu Câmpului, județul Botoșani; 
Proiect educațional: „Ajutoarele lui Moș Crăciun”; Proiect educațional interdisciplinar: 
„1 Decembrie- Ziua Națională a României”; activități de Sfântul Nicolae și de Crăciun 
desfășurate în cadrul S.N.A.C.-ului, cu elevii de la Colegiul Național „Dimitrie 
Cantemir”, Suceava, la care au fost implicați și părinți ai elevilor etc.  
 În vacanța de iarnă, de asemenea părinții au sprijinit elevii mai talențați, care au 
alcătuit diverse compuneri, poezii, au realizat desene, picturi, colaje pe tema 
sărbătorilor de iarnă, care să fie apoi publicate în numărul 1/ianuarie al Revistei școlii: 
Zâmbet și culoare. 
 Și pentru că părinții sunt responsabili și de sănătatea copiilor lor, tot ei sunt cei 
care s-au implicat în monitorizarea zilnică a sănătății copiilor, colaborând cu școala-
prin dascălii ei, cu cabinetul medical al școlii, în vederea respectării măsurilor igienico-
sanitare impuse de pandemie. 
 Așadar, doar prin acțiunea comună a școlii și a familiei se poate ajunge ca în 
mediul educațional în care trăiește și se dezvoltă elevii, să triumfe valorile. Pentru ca 
activitățile educative să fie eficiente, este necesar ca parteneriatul școală-familie să fie 
unul real, bine sudat, cele două instituții -școala și familia-, să se completeze și să se 
sprijine reciproc. 
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    IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

 

prof. înv. primar Amza Sabina Mihaela,   

ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 15, Jud. Mehedinți 

 
 
      Părinţii sunt primii profesori ai elevului, ei începând educarea copilului 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, benefice fiind activitățile de consiliere a părinților 
ce se desfășoară în clasele primare cu învățătorul. 
      În fiecare an realizăm parteneriate, activități extrașcolare cu părinţii elevilor pe care 
îi îndrumăm. Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii 
de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 
      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
     Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului/clasei în ansamblu; implicarea părinților 
în buna desfăşurare a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului; 
achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoștiințe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse 
materiale (costume) necesare derulării diverselor activități, serbării de Crăciun, de 
sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. 
Educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a 
pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție 
socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a 
copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor. Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
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personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. Calitatea proceselor de comunicare ce se 
stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ al fiecăruia dintre 
membrii lui.  

Știm cu toții că, de când sunt mici, copii iși imită părinții , pentru ei părintele 
este principalul exemplu din viața lor. 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial al fiecărui elev.  
     Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Vă prezint câteva fotografii de la activitățile desfășurate cu elevii mei, printre 
multele activități realizate, cea mai frumoasă, cu multă distracție pentru ei și părinți, a 
fost ”Mișcare/sport și sănătate”. Puteți observa că părinții s-au implicat active și au 
prezentat jocurile copilăriei lor: Coarda, Elesticul, ”Țară, țară, vrem ostași !”și au 
pregătit ”Surpriza de 1 iunie” altele. 
 
  

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 acestor activități am constatat un progres în ceea ce priveşte 
antrenarea elevilor într-un număr cât mai mare de activităţi extraşcolare şi în domenii 
diverse. 
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,, Importanța parteneriatului cu părinții” 

 

Prof. Ancuța Diana-Maria,  

Grădinița cu Program Prelungit „Șotron”, Botoșani 

 

 

Succesul școlar este condiționat de corelarea perfectă dintre cei trei factori/ 
piloni ai procesului instructiv – educativ: elevul, familia, școala. Niciunul dintre ei nu 
este mai mult sau mai puțin important. Dacă între cei trei există o susținere reciprocă, 
completare, colaborare perfectă, atunci succesul școlar nu va întârzia să apară. 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorința comună de a ajuta elevii să 
obțină rezultate bune în formarea competențelor la școală, ca să poată reuși să pășească 
pe treptele superioare ale învățării și pentru pregătirea lor de viitori adulți. Atunci când 
părinții, profesorii și ceilalți membri ai comunității devin și se consideră parteneri în 
educație, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate funcționa ca 
un angrenaj bine pus la punct.  

În relația școală – familie, problema profesionalismului cadrului didactic 
reprezintă un element esențial în cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la 
avantaje personale, cu alte cuvinte competență, un cod de etică profesională. Din 
această perspectivă se pune întrebarea:  ce câștigă profesorul într-o cooperare cu 
familia? Se apreciază că acest câștig poate fi un statut revalorizator în ochii societății; 
cooperarea cu familia poate fi un test profesional și poate fi considerată ca făcând parte 
din datoria profesională a profesorului deoarece: 

 părinții sunt clienți ai școlii, eficacitatea învățământului poate fi ameliorată prin 
cooperarea între școală și familie; 

 părinții sunt responsabili legali de educația copiilor lor și pot evalua cu exigență 
rezultatele activității școlare.  

În activitatea didactică pe care o desfășor de 12 de ani, am urmărit să aplic 
eficient, în cele mai variate condiții, reforma deucațională, convinsă fiind că reușita în 
cadrul procesului instructiv – educativ depinde de cum știi să te implici în faptul ca 
întreaga comunitate să - și aducă contribuția pentru realizarea unei educații valorice. 
Școala nu poate rămâne izolată, ci trebuie să se integreze și să pătrundă în spiritul 
comunitar, căci comunitatea nu înseamnă altceva decât să fii și să te simți în contact cu 
ceilalți. 

Colaborarea mea cu familiile elevilor este fructuoasă, având sprijinul lor ori de 
câte ori i- am solicitat, mai ales în cadrul activităților cu caracter aplicativ sau în cele 
comune de tipul: voluntariatului-donație de haine/jucării pentru copiii de la alte 
grădinițe, împodobirea bradului de Crăciun, realizarea de mărțișoare, activități în 
cadrul Strategiei Naționale de Acțiuni Comunitare, dotarea grupei cu diferite materiale 
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necesare unei bune desfășurări a activității, care s-au dovedit benefice, productive, 
finalizându-se printr-o evaluare raportată la nivelul realizării obiectivelor urmărite.             

Parteneriatul cu părinții și-a dovedit eficiența în majoritatea cazurilor în care am 
desfășurat activități extracurriculare și extrașcolare ce contribuie la formarea și 
dezvoltarea personalității armonioase a copiilor, la cultivarea înclinațiilor și 
aptitudinilor acestora de la cea mai fragedă vârstă. Este foarte important rolul pe care 
–l are interesul/ talentul educatorului de a atrage micii preșcolari în asemenea activități, 
ce au menirea să amplifice efectele formatoare ale procesului de învățământ și să 
sporească zestrea de cunoștințe, abilități, atitudini ale copilului, în vederea reușitei 
integrării sociale. Anatole France afirma: ,, dibăcia învățătorului nu este decât aceea de 
a trezi curiozitatea minților tinere, ca să le potolească apoi această curiozitate, pe care 
numai ființele fericite o au vie și sănătoasă. Cunoștințele vârâte cu de-a sila în minte o 
astupă și o înăbușe. Ca să mistui știința trebuie s-o fi înghițit cu poftă”.  

An de an, în desfășurarea activităților extrașcolare și extracurriculare, am reușit 
să antrenez cei trei factori implicați în actul educațional: preșcolarii, prin 
responsabilități asumate atât individual , cât și în grup, familiile, prin susținere morală, 
financiară și, de cele mai multe ori, implicare în organizarea activităților, grădinița, 
prin obținerea avizelor necesare deplasării, elaborarea strategiilor didactice și 
rezultatele n-au întârziat să apară: 

 Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. 
 Pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, 

facilitează formarea competențelor, chiar dacă reclamă efort suplimentar. 
 Preșcolarii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească 

programe ale activității, să sistematizeze date, învață să învețe. 
 Acționând individual sau în cadrul grupului, copiilor li se dezvoltă spiritul 

practic, simțul artistic, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii 
sale. 

 Participarea efectivă și totală în activitate angajează atât preșcolarii timizi, cât și 
pe cei slabi, îi temperează pe cei impulsivi, stimulează curentul de influențe 
reciproce, dezvoltă spiritul de cooperare, contribuie la formarea colectivului de 
elevi. 

 Prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-
și responsabilități, preșcolarii se autodisciplinează. 

 Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și 
cunoască preșcolarii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea și latura artistcă 
a personalității, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal al 
învățământului preșcolar – pregătirea copilului pentru viața de școlar, pentru 
viață. 

  
Bibliografie: 
* Curriculumm pentru educație timpurie 2019 
* Man M. ( coord), Eficienţa activităţii manageriale în învăţământul 
preuniversitar, Ed. Arves, Craiova, 2006. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL ŞCOALĂ-FAMILIE 
“CREŞTINI, CRĂCIUNUL A SOSIT!” 

PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 02.12- 23.12.2021 

 

 

Liceul Teoretic “Gheorghe Lazăr”, Pecica, jud Arad 

Clasa a II-a B Prof. În Înv. Primar Andra Raluca 

 

 

SCOPUL:  **ppăăssttrraarreeaa    uunnoorr      ttrraaddiiţţiiii    şşii    oobbiicceeiiuurrii    ddee    ssăărrbbăăttoorrii;;  
*colaborarea dintre şcoală şi familie  

OBIECTIVE: 
- să îşi formeze deprinderi necesare realizării unor felicitări, ornamente, tablouri; 

- să îşi cultive sentimentele de dragoste şi admiraţie faţă de Dumnezeu şi Iisus, faţă de 
tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti; 

- să îşi consolideze capacitatea de a trăi emoţii pozitive. 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 
Nr. 

crt. 

Perioada Modalităţi de realizare Locul de 
desfăşurare 

„Invitaţi” 

online 

11..  22--1177..1122  AA  ssoossiitt  iiaarrnnaa!!  
DDiissccuuţţiiii  ddeesspprree  sscchhiimmbbăărriillee  ccee  ssee  ppeettrreecc  îînn  
nnaattuurrăă  îînn  aacceesstt  aannoottiimmpp  şşii  ddeesspprree  
ssăărrbbăăttoorriillee  ddee  iiaarrnnăă..  

RReeaalliizzaarreeaa  ddee  oorrnnaammeennttee  ppeennttrruu  ssaallaa  ddee  
ccllaassăă  şşii  bbrraadduull  ddee  CCrrăăcciiuunn,,  pprreeggăăttiirreeaa  
pprrooggrraammuulluuii  aarrttiissttiicc.. 

SSaallaa  ddee  
ccllaassăă  

--  

33..  66..1122  SSăărrbbăăttoorrii  ddee  iiaarrnnăă  
SSăă  aaffllăămm  mmaaii  mmuullttee  ddeesspprree  SSff..  NNiiccoollaaee,,  
ddeesspprree  CCrrăăcciiuunn  şşii  ddeesspprree  cceelleellaallttee  ssăărrbbăăttoorrii  
ddee  iiaarrnnăă..  

SSaallaa  ddee  
ccllaassăă  

ppăărriinnțțiiii  

44..  1155--1177..1122  UUnn  ddaarr  ddiinn  iinniimmăă  ppeennttrruu  cceeii  ddrraaggii  
PPrreeggăăttiirreeaa  uunnoorr  ffeelliicciittăărrii  ddee  CCrrăăcciiuunn    

SSaallaa  ddee  
ccllaassăă  

--  
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66..  2233..1122  ““SSăărrbbăăttoorriillee  iieerrnniiii””  
PPrreezzeennttaarreeaa  pprrooggrraammuulluuii  aarrttiissttiicc  pprreeggăăttiitt  
ppeennttrruu  aacceeaassttăă  ooccaazziiee..  

SSaallaa  ddee  
ccllaassăă  

ppăărriinnțțiiii  

RESURSE:  

- umane: elevi, cadre didactice, părinţi; 

-materiale: filme, fişe,povestiri, imagini, texte literare, program artistic, hârtie colorată, 
glasată, creponată, lipici, foarfeci, sorcove, clopoţei, costume naţionale. 
ARGUMENTUL PROIECTULUI: 

În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, 
deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Educaţia 
se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea aspectelor ce ţin de 
legăturile emoţionale. 
 Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele 
cunoştinţe despre Sărbătorile de iarnă, despre tradiţiile şi obiceiurile româneşti  pe care 
le ştim de la strămoşii noştri, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor.  

GGRRUUPPUURRII    ŢŢIINNTTĂĂ  ::    elevii clasei a II a şi părinţii elevilor  

STRATEGIA DE REALIZARE:  

- conversaţia, povestirea, observaţia, exerciţiul, explicaţia, munca în echipă, 
problematizarea, dezbaterea, lucrul în grup, jocul didactic şi jocul de rol. 

MODALITĂŢI DE EVALUARE: - aprecieri verbale; 

                                                           - expoziţie, desene, lucrări ale elevilor; 

                                                           - portofolii; 

                                                          - susţinerea momentului artistic. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Gradinita si familia - parteneriat important in educatia prescolarilor 

 

 

Prof inv. Presc. ANDREEA IONELA POPA 

Unitatea de inv. Gradinita cu P. P. Casuta cu povesti, Craiova 

 
 

 
Pentru că vârsta timpurie este cea mai importantă perioadă pentru dezvoltarea 

personalităţii copilului, şi perioada de la naştere până la intrarea în şcoală cere 
stimulare, în dezvoltarea optimă a copilului este necesar parteneriatul educaţional 
încheiat între grădiniţă, respectiv şcoală şi familie, comunitate ori instituţii care au rol 
în creşterea, îngrijirea şi educarea copilului. 

Parteneriatele implementează un sistem de educaţie timpurie, un proces complex 
şi îndelungat care cere o colaborare strânsă şi continuă şi o comunicare între Ministerul 
Educaţiei  şi alte instituţii (incluzând familia, care este o instituţie) în vederea asigurării 
coordonării tuturor măsurilor privind drepturile, protecţia şi dezvoltarea viitoare a 
copilului. 

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 . 

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. 
          În zonele urbane nivelul de ocupare a populaţiei a crescut; părinţii nu au suficient 
timp să-şi supravegheze copilul în familie, pe când în zonele rurale natura ocupaţiilor, 
în special cele legate de agricultură, oferă, aparent, mai mult timp părinţilor pentru 
supravegherea copilului în familie. De asemenea, modelul familiei lărgite (părinţi, 
copii şi bunici), care este conservat îndeosebi în zonele rurale, este în favoarea educării 
copilului în familie în această perioadă a vârstelor mici. 
         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,  
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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. 

Printre obiectivele pe care tind să le atingă acest gen de parteneriate în 
dezvoltarea copilului de vârstă timpurie amintim: 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. 
Rezultate aşteptate: consolidarea abilităţilor de comunicare  părinte – cadru didactic, 
îmbunătăţirea situaţiei şcolare a copiilor. Prin acest tip de parteneriate se stabilesc 
relaţii mai apropiate şi mai deschise între educatoare şi părinţi, iar părinţii, cunoscându-
se mai bine între ei, pot colabora mai uşor în luarea unor decizii importante pentru 
grădiniţă.  

Principala răspundere pentru protecţia, creşterea şi dezvoltarea copiilor îi revine 
familiei şi, ca atare, familia este îndreptăţită să beneficieze de toată protecţia şi sprijinul 
de care are nevoie. 

Prin urmare, accesul părinţilor, familiilor, tutorilor, al persoanelor care au în 
îngrijire copii şi al copiilor înşişi la o gamă completă de informaţii şi servicii este o 
prioritate, parteneriatele încheiate cu familia fiind menite să sprijine educaţia copiilor 
de vârstă timpurie. 

Dezvoltarea fizică, psihică, spirituală, socială, afectivă, cognitivă şi culturală a 
copiilor constituie o prioritate naţională şi globală. 

Grădiniţa, respectiv şcoala ocupă un loc central în comunitate. Rolul este de a  
crea viitori cetăţeni iar acest lucru nu este suficient a se învăţa doar în cadrul 
activităţilor de educaţie pentru societate. De aceea, este nevoie de participarea la 
activităţi extracurriculare, la viaţa comunităţii. Astfel, procesul educaţional început în 
grădiniţă se extinde şi asupra comunităţii. Copilul are posibilitatea să recunoască 
problemele acesteia, să fie mult mai atent la ce se petrece în jurul lui, să caute să rezolve 
probleme, să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă. 

Fiecare copil este unic, iar educaţia trebuie să ţină cont de particularităţile 
individuale ale fiecărui copil. Rolul educatoarei este extrem de mare în acest sens. 

De aceea, formarea continuă a cadrelor didactice, a asistenţilor sociali şi a altor 
categorii de personal de îngrijire care, prin activitatea lor, trebuie să colaboreze cu 
părinţii în domeniul educaţiei şi îngrijirii copilului, este una dintre componentele 
psihopedagogice esenţiale în atingerea scopului propus. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR ANDREI MAGDALENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
 
 
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 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. 

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. 

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. 

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.  
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Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele semnifică bunăstare şi 
bogăţie. 

Crăciunul unește familia și dăruiește iubire! 
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 Actul educativ este un act ce ţine de sfera relaţiilor interpersonale, eficienţa sa 
se decide pe terenul raporturilor concrete zilnice dintre profesor şi elev. În problema 
relaţiei profesor-elev, pe lângă o bogată experienţă pozitivă ce s-a acumulat în decursul 
anilor se constată că, uneori, predomină arbitrajul, practicile învechite şi prejudecăţi pe 
care o atitudine conservatoare le menţine. Pentru perfecţionarea relaţiei profesor-elev 
este necesar să se ia în considerare obiectivele educaţiei, pe de o parte, şi psihologia 
tineretului contemporan, pe de altă parte, actul instructiv-educativ fiind un proces ce 
continuă să fie o invenţie social 
Şcoala are o singură finalitate - pregătirea elevului pentru activitatea ulterioară, 
dezvoltarea competenţelor acestuia. Astfel, elevul studiind de-a lungul anilor, trebuie 
să ajungă o per-soană capabilă de a se orienta în viaţă prin comunicarea eficientă în 
diferite situaţii, aptă să-şi exprime atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită 
să-şi achiziţioneze în mod independent cunoştinţele şi competenţele solicitate – o 
personalitate cu un ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare 
formate pe parcursul şcolarităţii. 
 Relaţiile dintre profesor şi clasă se polarizează, în general, în sentimente de 
simpatie, încredere reciprocă sau, dimpotrivă, de antipatie, neîncredere şi chiar 
ostilitate. Sunt şi cazuri când contactul spiritual dintre profesor şi elev nu trece de zona 
indiferenţei (clasa nu există pentru profesor şi nici profesorul pentru clasă).  
 
Iniţiativa trebuie să aparţină însă profesorului, care ţinând seama de legea esenţială a 
relaţiilor afective interumane potrivit căreia: „simpatia şi bunăvoinţa naşte simpatie şi 
bunăvoinţă, antipatia şi ostilitatea trezesc sentimente de aceiaşi calitate”, trebuie să 
conducă, să dirijeze aceste relaţii şi să le structureze pe relaţii de colaborare. În urma 
studiilor efectuate s-a constatat că o parte dintre profesori nu reacţionează adecvat nici 
în cazul răspunsurilor bune (corecte) ale elevilor şi nici în cazul răspunsurilor greşite 
(nule) ale elevilor. 
 Deosebit interes psihologic prezintă reacţia acelor profesori care, după opinia 
elevilor, nu se bucură când aceştia dau răspunsuri corecte, ci dimpotrivă, le pare rău 
sau se arată surprinşi, se miră că răspund bine, stau la îndoială dacă să le pună nota, îi 
ironizează, etc. S-a ajuns la concluzia că, în aceste cazuri nu se respectă un principiu 
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fundamental al educaţiei, şi anume, încurajarea printr-o judicioasă folosire a laudei şi 
a dojanei. Un profesor care dojeneşte mai mult decât laudă sau care nu spune nimic 
atunci când ar trebui să spună, nu foloseşte suficient criteriile aprecierii pozitive pentru 
formarea şi schimbarea comportamentului elevului. 
  
Sursa de nemulţumire a elevilor îşi are originea în comportamentul unor cadre 
didactice, în imaginea deformată pe care unii elevi o au despre profesori şi profesorii 
despre ei. Utilizarea noilor tehnologii didactice, instruirea programată, duc în cele din 
urmă tocmai la selecţionarea şi întărirea comportamentelor adecvate, la realizarea în 
condiţii optime a conexiunii inverse, la aprecierea performanţelor şcolare ale elevilor 
pe baze ştiinţifice şi în condiţiile unei obiectivităţi ştiute. 
 După cum rezultă în urma constatărilor, o parte însemnată din profesori, în 
aprecierile pe care le fac asupra elevilor, pun accentul cu precădere pe eşecurile 
acestora, fac prognoze descurajatoare, pierzând din vedere perspectiva optimistă a 
viitorului elevului. 
 Autoritatea agresivă a profesorului trebuie înlocuită cu una întemeiată pe relaţii 
în care profesorul are rol de îndrumător şi coordonator al activităţii elevului. Se pot 
scoate în evidenţă consecinţele dezastroase pe care le  are controlul agresiv asupra 
elevilor. Orice încercare de a umili sau încurca un elev, mai ales în prezenţa colegilor 
săi, va sfârşi printr-un rezultat nedorit; elevul ori se retrage în sine refuzând să mai 
comunice, ori reacţionează violent faţă de încercarea de a fi încurcat sau umilit. 
 Indiferenţa faţă de personalitatea elevului ameninţă nevoile şi trebuinţele 
spirituale de bază ale acestuia faţă de sine, nevoia de răspuns afectiv din partea celor 
din jur, nevoia de securitate pe termen lung, de succes, precum şi nevoia de a aparţine 
unui grup şi a fi acceptat de acesta. 
 Este greşită părerea unor profesori că este suficient ca elevii să asculte 
explicaţiile şi doar atât. Este necesară participarea directă a elevilor în procesul de 
predare. O asemenea implicare devine posibilă doar atunci când predarea alternează cu 
perioade de întrebări-răspunsuri de verificare a conceptelor şi înţelesurilor, explicaţii 
şi discuţii destinate detalierii acestora.  
 
Un profesor care are o comunicare cât mai bună cu elevii trebuie să ştie să gândească 
modalităţi de înlăturare a unor dificultăţi şi obstacole posibile. Deseori profesorii sunt 
tentaţi să poarte discuţii cu elevii buni, să le asculte explicaţiile, iar cei slabi să fie 
marginalizaţi. În acest caz, elevii, îndeosebi cei pasivi la lecţie întâmpină o serie de 
obstacole, mai ales în înţelegerea noţiunilor şi în interpretarea acestora.  
 
Comunicarea trebuie făcută cu toţi elevii, antrenându-i pe fiecare în parte, în funcţie de 
particularităţile şi caracterul fiecăruia. Depinde, în primul rând de conduita 
profesorului, pentru ca toţi elevii să fie implicaţi în actul didactic. De multe ori relaţia 
dintre profesor şi elevii mediocri lasă de dorit. În general aceştia sunt marginalizaţi  şi 
suferă din cauza neantrenării lor în actul de comunicare pe timpul ascultării sau predării 
unei teme, plecând din clasă cu lecţia neînvăţată. Aceşti elevii, cu precădere cei timizi, 
trebuie încurajaţi, motivaţi, antrenaţi în cadrul unei lecţii.  
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Profesorul care cunoaşte arta comunicării şi care a dobândit aptitudini pedagogice ştie 
că lecţia se poate preda împreună cu clasa, că informaţia nu trebuie să fie 
unidirecţională, doar ca un bagaj de informaţii pe care elevul trebuie să şi le însuşească. 
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       Importanţa familiei în formarea şi devenirea personalităţii umane este 
incontestabilă. Cei şapte ani de acasă îşi lasă amprenta asupra întregii vieți a copilului, 
deschizându-i calea spre producerea sinelui prin interiorizarea valorilor familiale şi a 
celor general-umane. 
 Familia și căminul reprezintă școala primilor ani ai vieții, mediul educativ prin 
excelență, în care copilul trebuie să primească bazele temeinice ale viitoarei sale 
conștiințe, ale tuturor trăsăturilor care-l vor defini ca om integru la maturitate.  
 În procesul de formare a personalităţii, şcoala continuă ceea ce a început familia. 
Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite, şcoala îi oferă cultura, regulile 
şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. Aşa cum o clădire nu se poate 
finaliza decât printr-o implicare şi o coordonare permanentă a întregii echipe de 
constructori, tot astfel şi personalitatea copilului nu poate fi conturată fără un 
parteneriat bine închegat între şcoală și familie, în care cele două instituţii se 
completează şi se sprijină reciproc.  
 Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare 
de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi, cu 
precădere personalul didactic, elevii și familiile acestora. Construirea unui mediu 
educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie îl va determina pe elev să cunoască, 
să înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum respectul, ajutorul 
reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice, 
devenind apt pentru a relaționa cu ceilalți membrii ai societății. Doar într-un asemenea 
mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, 
competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin 
de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. 
 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 cadrul didactic, a caracteristicilor 
şi potenţialului ei educativ. Familia este o sursă principală de informaţii privind relaţiile 
interpersonale dintre membrii acesteia, aşteptările privind educaţia copilului, stilul 
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educaţional, autoritatea părinţilor şi metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educaţional, responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte. 

   Cadrele didactice trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica 
în programul educațional al 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 desfășurate în școală, iar altele să facă parte din comitetul 
de părinţi. 
 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. Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor, în 
confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri pentru 
copii la sfârşitul acestor serbări.  
 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 
cadrul didactic spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării cu 
copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă. 
 Gradul de implicare al 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. 
 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. Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta 
profesorii în munca lor, pot perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţi 
programele de studiu și climatul şcolar,  îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale 
părinţilor, dezvolta 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. 
 Așadar, școala și familia sunt cei doi piloni de rezistență ai educației, între 
aceștia și comunitate, mediul școlar și mediul extrașcolar pendulând copilul, obiect și 
subiect al educației. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele 
asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și pe plan 
general în viața socială. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 
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 ,,Copilul ajunge pentru părinţii săi, după educaţia pe care o capătă: răsplată sau 
pedeapsă” – Jean Jacques Rousseau 
 

După cum reiese din citatul de mai sus, educaţia copilului prefigurează corelatele 
comportamentale şi atitudinale sale, iar educaţia reprezintă reultatul implicării şi 
influenţei părinţilor şi a parteneriatului dintre factorii şcolari şi mediul din care acesta 
face parte, implicare pe care, copilul/elevul are nevoie să o simtă în viaţa sa prin 
activităţile formale şi prin cele innformale. Parteneriatul dintre şcoală şi familie, bazat 
pe respect recipoc, încredere, comunicare, colaborare, consens şi valorizare reciprocă 
devine fundamentul de bază pentru o educaţie de calitate a copilului. 

 

Familia reprezintă primul grup din care copilul face parte şi, în cadrul căruia, 
acesta asimilează primele informaţii, primele reguli, primele valori, primele abilităţi şi 
competenţe, primele modele de comportament şi de conduită în societate etc. Familia 
în care copilul creşte şi se dezvoltă, reprezintă edificiul pe care se contruieşte 
dezvoltarea bio-psiho-socială a copilului, iar definitivarea ,,construcţiei” sale interioare 
se realizează treptat, în timp, prin contribuţia factorilor educaţional şi sociali, care nu 
pot fi separaţi, în sensul de a fi înstrăinaţi unii de ceilalţi. Atunci când copilul se află în 
centrul unor influenţe educaţionale mai mult sau mai puţin formale, atingerea unui 
oarecare ideal în privinţa dezvoltării sale holistice, devine un scop la care se impune ca 
toţi factorii educaţionali ce acţionează asupra sa, să fie coroboraţi, să lucreze împreună 
şi să privească în aceeaşi direcţie. 

 Grădiniţa, iar ulterior şcoala, sunt reprezentate de acei factori educaţionali care 
vin să aducă un plus de valoare contribuţiei părinţilor din primii ani de viaţă ai 
copilului, prin aport de specialitate în domeniul educaţional, şi, care se cere a fi susţinut 
şi încurajat de către părinţi, astfel încât copilul să înţeleagă şi să accepte în mod firesc, 
cerinţele care, iată, vin din partea altor persoane decât cele din familia sa. O cerinţă sau 
o regulă, poate fi mai mult mai uşor acceptată de către un copil atunci când vine din 
partea mai multor persoane, care se află ,,pe aceeaşi lungime de undă”, fiindcă mesajul 
transmis dintr-o direcţie, este întărit de acelaşi mesaj care vine din altă direcţie. Invers, 
atunci când o anumită cerinţă sau regulă este impusă de către o persoană, iar de altă 
persoană este luată în derâdere, minimizată, ignorată, sau chiar contracarată printr-un 
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conţinut aflat în antagonism cu primul, copilul poate să devină confuz, să intre într-un 
soi de ,,disonanţă cognitivă”, din care să nu mai poată face diferenţa între ce este bine 
şi ce nu, sau între ce trebuie să facă, şi ce nu, ori între ce este corect şi ce este incorect. 
  

Parteneriatul între şcoală şi familie capată o importanţă majoră în beneficiul 
copilului/elevului, iar acest parteneriat implică o susţinere din partea părinţilor atât a 
activităţilor educative şcolare, cât şi a celor extraşcolare. Mai mult decât atât, factorii 
educaţionali au nevoie să cunoască situaţia particulară a elevilor şi nevoile acestora, 
pentru a ţine cont de acestea, în măsura posibilităţilor, tot înspre beneficiul dezvoltării 
acestora. Fiecare părinte îşi cunoaşte (sau ar fi firesc să îşi cunoască) copilul cel mai 
bine, ştie ce poate şi ce nu poate - aspecte care pot fi de folos cadrelor didactice care, 
la rândul lor, pot constata anumite aspecte privind potenţialul copilului, care pot fi de 
de interes părinţilor. Astfel, fiecare poate observa copilul şi constata aceleaşi lucruri 
sau altele dar,  care, aduse împreună, pot contribui în mai mare măsură la sprijinul 
educativ ale acestuia.  

 
Părinţii nu trebuie să fie doar spectatori ai activităţilor educative, pe care şcoala 

le realizează împreună cu elevii, deoarece a fi spectator înseamnă a asista la produsul 
final al unui proces, şi nu a fi sau a nu face parte din acesta. Înseamnă a nu te implica 
în mod direct, ci a aştepta un rezultat satisfăcător, bun, sau excelent, din partea 
propriului copil, pe care factorii educaţionali şi, implicit, al tău copil ,,au datoria” de a 
ţi-l pune la dispoziţie, cu scopul de a te face ,,mulţumit”, ,,fericit” sau ,,mândru” pe 
tine, ca părinte. Înseamnă a fi detaşat de rolul de elev al propriului copil şi de-a nu avea 
acces la interiorul acestuia, cu gândurile, emoţiile, frământările, strădaniile şi 
potenţialul lui, din această perspectivă a individualităţii sale. Înseamnă a-i genera 
copilului sentimentul că este singur în parcursul lui educaţional şi, că doar atunci când 
arată, când prezintă rezultatul muncii sale şi când demonstrează ceva, el contează, are 
valoare şi semnifică ceva pentru cei din jur. Astfel, părintele devine parte din public, 
iar el este actorul care performează şi aşteaptă din partea auditoriului său aplauze. Pe 
termen lung şi în mod raţional, este lesne de înţeles ce fel de convingeri, şi ce fel de 
sentimente îi transmitem copilului; este lesne de înţeles şi ce comportamente îi 
încurajăm. 

 
Ca parte din grupul familial, ori ca parte din grupul şcolar, că este copilul 

părinţilor săi, că este elevul profesorilor săi, copilul are nevoia de-a se simţi parte din 
grupul său de apartenenţă, are nevoie să fie încurajat atunci când se simte neîncrezător 
în forţele proprii, să fie liniştit când este agitat şi se simte anxios, să fie sprijinit atunci 
când nu se descurcă singur, să i se observe potenţialul şi să fie încurajat pe puterile sale 
personale, să fie încurajat să înveţe din greşeli, să fie alinat când se simte rănit şi suferă, 
să simtă că ceea ce face el contează pentru cei din jur, să simtă că este acceptat în 
individualitatea lui, să crească într-un mediu în care persoanele din preajma sa sunt în 
acord unele cu celelalte.  

Desigur, acesta reprezintă idealul... însă, oare, nu atingerea idealului îl avem în 
vedere atunci când ne raportăm cu toţii la copil? 
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SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI ÎN ȘCOALĂ 

 

Prof. Anita MEZIN –  

Colegiul Naţional Diaconvici-Tietz Reșiţa 

 

Natura pătimașă a neamului românesc este oglindită într-o multitudine de atitudini 
ale românilor, printre care se numărăr și efervescența cu care noi, românii, așteptăm, 
întâmpinăm și celebrăm sărbătorile importante pentru neamul nostru. Una dintre cele 
mai iubite și așteptate sărbători pentru români este și sărbătoarea Nașterii Domnului 
Isus sau Crăciunul.   

Anotimpul iarna, dincolo de mult așteptata zăpadă pe care o aduce,  este și 
anotimpul-gazdă al bucuriilor prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri legate de 
sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de 
Crăciun, sunt adevăratele sărbători de suflet. 

În școala, Crăciunul reprezintă contextul potrivit pentru dezvoltarea și 
valorificarea  anumitor competențe ale elevilor, ca de exemplu:  

 Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor 
lucrări originale pe tema dată, aplicând tehnici specifice activitatilor practice si 
artistico- plastice. 

 Cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului; 
 Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna ; 
 Cultivarea sensibilităţii cromatice și artistice a copiilor etc. 

În această perioadă, copiii și părinții ( parteneri importanți în derularea 
activităților care se desfășoară cu această ocazie) își reamintesc despre 
importanța timpului petrecut în familie, retrăiesc sentimente minunate 
prin dăruirea de cadouri simbolice, muzicale, persoanelor vulnerabile ale 
societății ( programe de colinde pregătite pentru vârstincii de la Căminul 
de Vârstnici din localitate, dăruirea de felicitări și decorațiuni de Crăciun 
acestora sau copiilor din familii defavorizate), Joculețul Secret-Santa 
desfășurat la nivelul unității școlare, în care fiecare elev și profesor ajunge 
să fie Santa pentru o altă persoană, astfel, fiecare ajungând să primească 
și să dăruiască bucurie cuiva.  
Este un timp al forfotei constructive, al emoțiilor pozitive, copiii emană 
nerăbdare și bucurie, părinții sunt săritori, implicați în demersurile 
premergătoare activității școlare care încununează această mare 
sărbătoare în școală: Serbarea de Crăciun.  Pentru buna organizare a 
acestui eveniment, își dau mâna dascăli, elevi, părinți, mânați cu toții în 
acțiunile întreprinse de sentimentul unic și nobil pe care doar Nașterea 
Mântuitorului îl poate aduce în suflete.    
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 Sărbătorile de iarnă reprezintă nostalgia desăvârşirii noastre spirituale,  
Sărbătoarea Crăciunului transpunându-ne pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne 
împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de 
a fi împreună şi a deveni mai buni, mai darnici, mai atenți la nevoile celor de 
lângă noi, toate aceste valori reprezentând esența acțiunilor întreprinse în școala 
în perioada Sărbătorii Crăciunului.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

 Prof. înv. primar:  ANTAL ANDREEA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI CORVIN”, HUNEDOARA 

 

 

 Pentru o educație completă, atât academică, cât și culturală, emoțională, socială 
și valorică este foarte importantă colaborarea dintre profesori şi părinti. Părinţii sunt 
primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial.  Rezultatele 
învăţării sunt mai bune în situatiile în care părinţii se implică în spijinirea copiilor prin 
diverse activități acasă și la școală. La rândul lor, părinții vor aprecia mai bine abilitățile 
și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul 
învățării, dacă sunt implicaţi direct în activităţile educative. Prin activitatea de 
parteneriat cu părinții ne asigurăm şi un sprijin în propria activitate.  
 Este importantă şi necesară  cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala 
putând pune astfel bazele unei unități de decizie și de acțiune între cei trei factori. De 
asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor 
posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. 
 În fiecare an desfaşurăm astfel de activităţi educative în parteneriat cu părinţii  
(serbări şcolare, şezători, Sărbătorirea zilelor de şcoală ( 100, 200 etc), Târguri de 
Crăciun, Să citim împreună! ) ele fiind aşteptate cu nerăbdare atât de cei mari cât şi de 
cei mici. Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 
 Lucrând în alternativa educaţională Step by Step, colaborarea cu familia este 
mult mai strânsă, fiecare părinte având posibilitatea  de a asista la activităţile clasei, să 
stea la centre şi în pauze alături de copiii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore. 
Astfel, mediul şcolar nu mai este o necunoscută pentru părinţi, iar copiii simt şcoala ca 
fiind un loc  plăcut, cald, precum cel de acasă. 
 Cred ca prin intermediul acestor activităţi se  dezvoltă abilitățile adulţilor  de a 
interacționa și empatiza cu propriul copil și cu nevoile acestuia, se stabileşte şi se 
identifică rolul familiei în relația părinte-copil; școală-familie, se dezvoltă capacitatea 
decizională în ceea ce privește creșterea, dezvoltarea, educarea și orientarea școlară/ 
profesională a copilului, se creează un ambient nou și plăcut în școală prin activități 
comune cu părintii, venit în sprijinul relaționării cât mai eficiente cu propriul copil, se 
formează și dezvoltă o legătură bazată pe încredere, deschidere și toleranță. 
 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 
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actul didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizând, astfel progres în 
activitatea didactică. 
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ÎMPREUNĂ LA GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. înv. preș. Antal Gabriela Luciana 

Grădinița cu P. P. Nr. 4 Târnăveni / Mureș 

 

O componentă importantă în actul de educare a copilului preșcolar o constituie 
procesul informativ-educativ la care contribuie familia şi grădiniţa.  
Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta 
fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face pregătirea 
pentru viaţă.  

Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe 
măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele superioare ontogenezei. Aceasta 
oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se 
formează pentru viaţă, reprezentând primul instrument de reglare a interacţiunilor 
dintre copil şi mediul social.Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu 
care copilul interacţionează constant încă din prima zi a vieţii; familia este modelul pe 
care copilul îl imită. Totodată, modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă 
al copilului. Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a 
copilului, formarea personalităţii lui.  

Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. 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. Parteneriatul grădiniţă-familie se poate realiza şi prin întâlnirile 
formale cu toţi părinţii desfăşurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea 
grădiniţelor şi asociaţia părinţilor. În cadrul acestor întâlniri părinţii trebuie implicaţi 
în luarea unor decizii menite să asigure securitatea copiilor, stabilirea meniului zilnic 
corespunzător pentru menţinerea sănătoasă a copilului.Participarea părinţilor la 
excursii, vizite, serbări, aniversări.  

La serbare pot participa părinţi şi rude ale copiilor. Părinţii por fi implicaţi nu 
doar in organizarea acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme, 
de activităţi.La etapa actuală, instituțiile de învățământ trebuie să fie pregătite să facă 
față unor cerințe tot maicomplexe din partea societății contemporane și să își revendice 
locul său în viața copiilor pe care îi educădar și în centrul comunității.  

Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, unmediu în 
continuă schimbare.Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice 
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pregătite, care intervin în favoareaacestei dezvoltări continue a instituției. Analizând 
ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putemstabili și cum anume o putem 
promova. De aceia consider că părinții sunt cei care ne ajută pe noi educatoarele să 
promovăm imaginea grădiniței . Este necesar și important să desfășură cât mai multe 
activități la care să participe nu numai părinții ci și alți membri ai familiei.Asfel 
promovarea imaginii grădiniței prin derularea unor parteneriate în cadrul comunitatii 
locale fiind necerară nevoia deschiderii gradinitei catre comunitate și sensibilizarea 
comunitatii la nevoile gradinitei.  

Modalitatea eficienta si viabila prin care comunitatea poate sa raspunda 
solicitarilor din sistemul educational este practicarea in parteneriat a proiectelor, acest 
lucru ramanand un instrument valoros al gradinitei-in general si un mare castig pentru 
educatia copiilor-in special, pornind de la ideea ca prescolarul trebuie scos cat mai mult 
din atmosfera obisnuita a gradinitei pentru a intra in relatie cu semenii.  

Copilul vine astfel in contact cu diferite persoane, creste si se dezvolta intr-un 
mediu comunitar variat. parteneriate ce vizeaza atenuarea problemelor copiilor cu 
nevoi speciale. Aceste parteneriate vizeză o cat mai bună integrare a copiilor în 
societate, vizează formarea continua a cadrelor didactice,în scopul popularizarii 
experientelor positive. Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai 
prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele 
segmente ale societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două 
aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate si  sensibilizarea comunităţii la 
nevoile grădiniţei. 

         Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate 
părţile implicate.  

Tipuri de parteneriate - după nevoile şi scopul urmărit: 

▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ; 
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ; 

▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; 

▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare; 

▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate; 

▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice; 

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive 

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru 
educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, 
responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor. 

Promovarea ofertei educaționale este o problemă deosebită.  
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Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie înțeleasă, îndeosebi 
de părinți si prescolari astfel 

 informarea publicului comunității cu privire la activitatea grădiniţei; 
 informarea părinților cu privirela specificul grădiniţei la opțiunile destudiu 

(oferta educațională) din cadrul grădiniței. 
 elaborarea  unei  strategie de promovare a ofertei educaționale la fiecare început 

de an școlar  
 organizarea si participarea la diverse manifestații locale, județene si naționale 

La promovarea imagini grădiniţei se remarca:  

 calitatea serviciilor educaționale; 
 competența cadrelor didactice;gradul de satisfacție al beneficiarilor; 
 cadrul ambiental; 
  resursele materiale ale grădiniţei;  
 mediul relațional/de comunicare stabilit între grădiniță  si familie; 

Datoria noastră este să căutăm mereu să facem totul pentru copii! 
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ÎMPREUNĂ DE CRĂCIUN 

 
Prof. Antal Gabriela Luciana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Târnăveni /Mureș 

 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare 
măsură, dacă voi reuşi sau 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.” 

Într-o societate care evolueaza sub imperiul schimbărilor permanente în toate 
domeniile, care solicită individualului 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 intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei preşcolare 
şi care pot susţine acest deziderat, este dezvoltarea unei relaţii parteneriale grădiniţă-
familie, definită printr-o comunicare reală, constructivă în interesul copilului. 

Există modalităţile concrete prin care părinții pot participa la educaţia copilului 
preşcolar, sarcina formării şi educării acestuia, căzând numai în responsabilitatea 
grădiniţei, aceasta nu îşi va putea atinge scopurile educaţionale, la standardele propuse, 
indiferent de calitatea serviciilor oferite şi în acest scop parteneriatul educaţional cu 
părunții este necesar. 

Parteneriatul are ca scop, cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin 
influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a familiei dar și stabilirea unor principii de 
bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor, precum şi a unor procedee 
de corectare a unor devieri comportamentale; 

Obiectivele  concrete ale parteneriatul ne ajută la bună desfășurare a tuturor activităților 
pe parcursul unui an școlar, la cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind 
manifestarea lor în familie şi grădiniţă, astfel folosim metode eficiente pentru 
dezvoltarea psiho-afective și găsim soluţii comune în educaţie.În desfășurarea 
activităților pot participa alături de părinți și educatoare și bunici copiilor. 

Având în vedere faptul că datorită situație în care ne aflăm cu rata îmbolnăvirilor și 
prin prisma faptului că activităle le-am desfășurat online în perioada dinaintea 
Crăciunului am propus părinților să facem o activitate în cadrul parteneriatul, de 
realizare a unor ornamente pentru împodobirea bradului, noi educatoarele și membri 
familiei copiilor care doresc. 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 
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anului.  O lume de poveste!Am stabiluit ziua și ora primei întâlniri când am făcut lista 
materialelor necesare pentru realizarea ornamentelor și ziua în care vom realiza 
ornamentele.  

La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi despre 
sărbătorile din luna decembrie. Am prezentat și copiilor sarcina pe care ei ajutați de cei 
ai casei o au de realizat, de a confecţiona podoabe pentru bradul lăsat de Moş Crăciun. 

Am simțit și am văzut în privirea părinților, bucurie teamă și reținere dar și 
dorința de a face împerună cu copii ceea ce nu făcuseră niciodată.Activitatea chiar dacă 
a fost on line, într-o după masă de iarnă a fost încărcată de emoție și o o atmosferă de 
bună dispoziţie, participând și bunici și frați împerună.Copiii au fost îndrumaţi de noi 
educatoarele( suntem prelugit)  și ajutaţi de părinţi . 

La sfârşitul activității fiecare a prezentat ornamentele realizate și s-au bucurat de 
realizarea acestora.  Am colindat împerună „Astăzi s-a născut Hristos” și  „Moș 
Crăciun cu plete dalbe” Am dăruit şi primit din bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun 
ca într-o adevărată familie. 

Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte - copil, grădiniță - familie, în vederea 
eficientizării demersului educaţional. Părinţii sunt parteneri în educaţie pentru că deţin 
cele mai multe informaţii despre copilul lor, ei sunt persoanele care cunosc cel mai 
bine copilul şi constituie o bună sursă de consultanţă pentru noi care  lucrăm cu copiii 
lor  ei fiind  principalii susţinători ai copilului. Părinţii trebuie să se implice în 
activitatea copilului în afara casei şi să-i încurajeze şi pe ceilalţi părinţi să se alăture. 

  Angajarea şi responsabilizarea implicarea familiei în educaţia copilului sunt 
fundamentale pentru pentru educaţia copiilor. Cu cât implicarea se manifestă mai 
devreme, cu atât mai bine. Am pertecut împreună o după masă de neuitat!!! 
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Crăciunul la români 
 

 

Prof. înv. primar Anton Ioana Codruța 

Șc. Primară Nr. 2 Stîncești 

 
 

Crăciunul este o sărbătoare principală anuală, la fel ca în majoritatea statelor 
creștine. A fost introdus odată cu apariția creștinismului în România. Sărbătoarea 
Crăciunului datează încă din secolul al IV-lea, când Biserica Creștină a stabilit această 
dată nu întâmplător, ci pentru a concura cu nașterea zeului Soare din tradițiile păgâne. 
Mulți istorici ai religiei sunt însă de părere că Nașterea Domnului ar fi avut loc spre 
sfârșitul iernii. De altfel, există unele discrepanțe între datele la care se sărbătorește 
Crăciunul: creştinii ortodocşi de rit vechi îl sărbătoresc pe 7 ianuarie, după calendarul 
iulian, care este decalat cu 13 zile față de cel oficial.Crăciunul este cea mai specială 
sărbătoare din an, încărcată de numeroase tradiții și obiceiuri, pe care oamenii încă le 
păstrează cu mult drag, răspândindu-le mai departe următoarelor generații. Sărbătoarea 
Nașterii Domnului se ține pe 25 decembrie și se continuă cu încă două sărbători 
ortodoxe pe 26 și 27 decembrie. 

Fiecare zona a țării sărbătorește această zi prin diverse obiceiuri și 
anume:colindatul copiilor, ținerea postului de 40 de zile, masa de Crăciun după post ce 
conține bucate alese: sarmale, caltabos, salate, cârnați, cozonac, colaci și 
prăjituri,oferirea de cadouri. 

Un obicei românesc foarte răspândit este împodobirea bradului, acest arbore fiind 
integrat și în alte evenimentele importante din viața unui om, precum căsătoria. Acesta 
este împodobit de obicei în familie, în Ajunul Crăciunului, cu beteală, globuri și diverse 
ornamente spectaculoase. 

În zilele dinainte de sărbătoare, o tradiție deosebită care se păstrează în regiunile 
românești este vestirea Nașterii Domnului prin colindarea caselor. Colindătorii mici și 
mari merg din casă, în casă să vestească venirea sărbătorii mari, printr-o serie de 
cântece frumoase, numite colinde. Gazdele îi răsplăteasc pe colindători cu prăjituri, 
protocale, nuci și bomboane.  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. 

În tradiția creștin-ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un 
an îmbelșugat, fericire și pace în familie.De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau 
să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care urmează tăiau pe jumătate un măr. Dacă 
fructul avea viermi la interior, credința era că omul va fi urmărit de boală. Un măr 
putred însă anunța moartea.Gospodinele știu că toata casa trebuie curățată lună înainte 
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de Ajun, când nu mai au voie să dea cu mătura, pentru că o veche superstiție spune că 
așa se alungă norocul din casă, iar creștinii nu au voie să bea rachiu în Ajunul 
Crăciunului. 

Un alt obicei care în timp și-a pierdut semnificația este mersul cu ‘steaua’ – obicei 
vechi ce se întâlnește la toate popoarele creștine. Acesta avea menirea de a vesti 
oamenilor nașterea lui Hristos: copiii care mergeau cu ‘steaua’ se deghizau în magi și 
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 nuanță Calvină și multe din ele, chiar din tradițiile locale. Micul 
cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăciunului, cântă „Steaua sus răsare”, 
precum și alte cântece. Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din 
festivitățile Crăciunului românesc. 

Așadar, sărbătoarea Crăciunului este încărcată de numeroase obiceiuri și tradiții, 
care au scopul de a apropia oamenii în această perioadă plină de bucurie și căldură. În 
fiecare an aștept cu nerăbdare această sărbătoare plină de emoții, insuflându-le 
propriilor copii același interes pentru magia Crăciunului. 
 
 
 

 Bibliografie:  
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Importanța parteneriatului grădiniță-familie 

 
 

Prof. Apetrei Luiza,  

Grădinița cu program Prelungit nr. 26, Iași 

 

 

Pentru reușita educațională a copilului este necesar să fie antrenați toți agenții cu 
influențe asupra copilului, pornind de la familie, instituții de educație, până la 
comunitate. Aceștia pot construi un mediu asigurator, constant, coerent şi propice de 
care el să beneficieze în mod firesc. Toate aceste instituții sunt necesare şi nici una nu 
poate prelua atribuţiile celeilalte, fiecare având un alt rol. Important este însă ca această 
complementaritate să poată fi înţeleasă corect pentru coerenţa mediului educativ în care 
trăieşte copilul.  

Parteneriatul educaţional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine în sprijinul 
dezvoltării instituţiei şi presupune participarea activă a tuturor celor implicaţi şi 
constituie în acelaşi timp un punct forte în vederea stabilirii unei interacţiuni 
constructive între partenerii implicaţi. Cu alte cuvinte, parteneriatele educaţionale au 
un rol bine definit în procesul de învăţământ. 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, toate concurând la o 
finalitate comună: succesul școlar al preșcolarului. Colaborarea familie-grădiniţă 
trebuie să fie una continuă. Dacă această legătură este întreruptă, se poate produce un 
disconfort în ceea ce priveşte evoluția firească a copilului. 

A fi părinte în societatea modernă semnifică nu numai înţelegerea nevoilor 
copilului, dar şi expectanţele pe care părinţii le au din partea societăţii, întrucât evoluţia 
şi sănătatea copiilor nu este numai responsabilitatea părinţilor, ci şi a societăţii în 
ansamblu, care trebuie să-i protejeze drepturile. De aceea părinţii trebuie văzuţi, din 
perspectivă socială, ca persoane care au nevoie de suport în situaţiile în care nu sunt 
capabili să aibă grijă de copiii lor. Cunoştinţele aprofundate despre procesul de 
dezvoltare a copilului şi a drepturilor lui constituţionale contribuie la dobândirea 
competenţelor parentale şi a abilităţilor lor de a colabora cu proprii copii şi cu ceilalţi 
adulţi implicaţi (Vuorinen, 2010, apud Țibu și Goia, 2014, p. 35). 

Unitatea școlară este cea care trebuie să facă primii pași în crearea unor relații 
de colaborare puternice, prin crearea unui mediu primitor, informare regulată, analiza 
serioasă a sugestiilor și munca susținută în scopul stabilirii și menținerii unor relații 
pozitive. Unitatea școlară constituie elementul-cheie, iar munca lor creează premisele 
dezvoltării parteneriatelor de succes. Gradul în care grădinița încurajează și facilitează 
dezvoltarea parteneriatelor constituie unul dintre cei mai puternici predictori ai 
implicării parentale.  
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Din practica educațională putem identifica diverse forme de manifestare ale 
parteneriatului grădiniță-familie: ședințe cu părinții, programe de mentorat, centre 
pentru părinţi, familia ca asistent al profesorilor, programe de voluntariat, vizite la 
domiciliu, programe de educaţie a părinţilor, părinţi implicaţi în managementul şcolii 
(Comitetele de părinți, Consiliul Reprezentativ al Părinților, reprezentanți în Consiliul 
de Administrație, Asociația Părinților), schimb de informații săptămânal, afișarea 
zilnică a activităților planificate de educatoare, expunerea unor produse ale activității 
copiilor, consultații pe teme de educație (individuale sau de grup- lectorate, expuneri), 
activități educative demonstrative, convorbiri telefonice, chestionare, consilierea 
psihopedagogică, participare la activități extrașcolare (excursii, drumeții), sărbătorirea 
zilei de naștere a copilului în clasă, serbările școlare, implicare în proiecte și 
parteneriate școlare, jurnalul clasei, scrisori și însemnări, ateliere de lucru cu părinții, 
mese rotunde, conferințe științifice etc. 

Elena Bonchiş atrage atenția asupra unor bariere care pot afecta interacţiunea 
dintre grădiniţă şi familie.  

 La nivelul familiei se pot identifica următoarele categorii de bariere: structurale 
şi psihologice. Barierele structurale întâlnite la nivelul familiei vizează absenţa 
informaţiilor despre resursele materiale şi umane implicate în realizarea 
parteneriatului grădiniţă-familie, mai precis absenţa mediului suportiv. Barierele 
psihologice întâlnite în cadrul familiei au la bază diferenţele lingvistice, 
culturale, suspiciuni asupra modului în care educatoarele se ocupă de procesul 
educaţional, percepţie eronată a receptivităţii la nevoile şi dorinţele părinţilor.  

 La nivelul grădiniţei, educatoarea se poate confrunta cu bariere structurale și 
psihologice. Barierele structurale apărute în cadrul instituţiei au la bază limitarea 
timpului pentru comunicare şi dialog, abilităţile reduse de colaborare, absenţa 
sistemului comunicaţional, înţelegerea limitată a constrângerilor impuse de alt 
partener. Barierele psihologice pot fi: înţelegerea greşită a diferenţelor în relaţia 
părinte-educat, limitarea impresiilor asupra copilului doar la observaţii într-un 
singur mediu, presupunerea că familia şi cadrele didactice trebuie să aibă 
aceleaşi valori şi expectanţe (E. Bonchiş, 2011, p.100). 

Crearea unor parteneriate cu familia este un proces care necesită coalizarea 
energiilor și unirea efortului tuturor partenerilor. Acestea ating un maxim de eficiență 
și contribuie la obținerea unor beneficii pe termen lung atunci când sunt comprehensive 
și bine planificate. Munca în parteneriat trebuie să însemne pentru parteneri încredere 
și respect reciproc, un continuu schimb de informații, împărtășirea acelorași scopuri și 
strategii, drepturi și responsabilități stabilite de comun acord. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
Importanța serbărilor școlare cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

 
Prof. pt. înv. preșc. Apetrei Ana 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 26, Iaşi 

 
 

 Primul mediul de viaţă social şi cultural al copilului îl constituie familia, iar 
prin valorile pe care această i le transmite copilului îi asigură premisele dezvoltării 
intelectuale, morale şi estetice ale acestuia. 

        Pe lângă familie, grădinița reprezintă instituţia în care se realizează 
educația organizată a copiilor. Această reprezintă factorul decisiv pentru formarea unui 
copil capabil să contribuie la dezvoltarea societății în care trăim, îl pregăteşte pentru 
muncă şi pentru a fi un model pentru cei din jurul său. O colaboarea deosebită, eficientă 
își atinge țelul atunci când comunicarea dintre grădiniță și familie este realizată 
tinându-se cont de binele suprem al copilului. De aceea în toate activitățile educative 
întreprinse în grădiniță  avem ca parteneri familiile preșcolarilor.  

Dintre toate activităţile educative cea care are posibilitatea să antreneze toți copiii 
în pregătirea scenariului, pregătirea locului desfășurării, achiziționarea sau 
confecționarea costumelor, interpretarea rolurilor, este serbarea școlară. Ea este cea 
mai îndrăgită de copii dar și de părinți.  

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru copii cât şi pentru educatorii 
lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinții copiilor. Pregătirea unei serbări este un 
excelent prilej de a pune în valoare imaginația și creativitatea fiecăruia. Organizând o 
serbare verificăm, de câteva ori pe an, dacă preșcolarii și-au însușit informațiile 
transmise în timpul activităților didactice și le dăm posibilitatea de a le aplică în cadrul 
serbării. Cântând, dansând, recitând, interpretând un rol dintr-o scenetă, copilul își 
perfecționează deprinderile artistice. Acestea îl vor ajută să-și dezvolte gustul, 
dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte. Serbările contribuie la stabilirea unei 
legături între cunoașterea artei și practicarea ei. 

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 desfășurate după anumite reguli, ce asigură îmbinarea armonioasă a părților 
într-un întreg, decorul neobișnuit, costumația copiilor, a cadrului didactic, ținuta de 
sărbătoare, accesoriile necesare, fondul muzical, semnalele sonore, jocul de lumini- 
reprezintă toate, elemente importante ce contribuie la construirea unor valențe estetice 
și educative deosebite. Serbările școlare contribuie la acumularea de cunoștințe și la 
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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 particularităţilor individuale şi de vârstă 
ale copiilor. 

În cadrul serbării organizate de cadrele didactice și preșcolarii Grupei Mari B cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, cei mici au avut de învățat colinde care vestesc nașterea 
lui Iisus, au interpretat diferite personaje din cadrul obiceiurilor de iarnă ca ”Ursul” și 
”Capra”, au dansat  și au cântat cântece de iarnă, asteptănd venirea lui Moș Crăciun. 
Reușita acestei serbării a constat în sprijinul oferit de către părinți în realizarea sau 
procurarea costumelor, alegerea locației și bineînțeles aducerea moșului atât așteptat 
de către copii.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții.  

Parteneriatul școală-familie 

 

Prof. înv. primar, Apostol Virginica, 

Școala gimnazială ”Spiru Haret”, Oltenița, județul Călărași 

 
Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 

unui parteneriat  construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare 
de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism, şcoala îi 
oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un 
nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi 
situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de 
compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 
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Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Cultivă disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 

Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, se poate  organiza un  programul tematic dedicat, având ca 
obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, 
evidenţierea potenţialului uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii 
locale faţă de realizările şi nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o 
poziţie bine definită în calitate de resurse educative. 

Programul își propune să antreneze întregul colectiv didactic, elevii, părinţii şi 
experţi din diverse domenii de interes pentru comunitatea şcolii, la activităţi 
desfăşurate în şcoală, la locul de muncă al părinţilor, în spaţii publice. Profesorii şi 
elevii se pregătesc din timp prin confecţionarea de invitaţii, scrisori de mulţumire dar 
şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai călduros. 
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Părinţii au posibilitatea de a asista la ore, să stea în clasă în bancă şi în pauze alături 
de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a participa la o gamă variată 
de activităţi extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii săptămâni – lectorate şi 
consiliere, vizite la locul de muncă al părinţilor, ateliere pentru activităţi practice/ 
aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în activităţi organizate 
pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală sau a comunităţii, 
activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, excursii. 

Bibliografie: 
• MUREȘAN, V., Valorile și criteriile eficienței, București, Editura Politică, (1986) 
• INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional pentru 
instituțiile deînvățământ. Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 
2001. 
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”IARĂȘI ESTE CRĂCIUN”  

PROIECT DE ACTIVITATE 

 

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 12, IAȘI 

 

 

 

Coordonator:  

Director:  

Data desfăşurării activităţii:  

Participanți: preșcolarii din grupa mare Ștrumfii 

Scopul activităţii: dezvoltarea capacităţii de înţelegere a semnificaţiei Naşterii 
Domnului, a obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun şi stimularea curiozităţii pentru 
investigarea acestora; crearea unei stări de bună dispoziţie, relaxare şi împlinire 
spirituală. 

Obiective: pe parcursul activităţilor, copiii vor învăţa: 

- să cunoască semnificaţia Crăciunului; 
- să adopte un comportament adecvat în aşteptarea Crăciunului; 
- să audieze şi să interpreteze cu drag cântece şi colinde dedicate acestei sărbători 

creştine; 
- să înţeleagă mesajul colindelor; 
- să cunoască modul în care se sărbătoreşte Naşterea Domnului la români şi în 

lume. 
Activităţi (denumire, loc, perioada, responsabili): 
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Nr. 

crt. 

Activitatea  Loc de 
desfăşurare 

Data  Responsabil  

1. “Întâmpinarea Naşterii Domnului”: în 
luna decembrie s-au purtat discuţii cu 
preșcolarii despre însemnătatea Naşterii 
Domnului şi tradiţiile care însoţesc 
această sărbătoare creştină la români şi 
la alte popoare ale lumii 

Grădinița 
…………
………. 

 

 Ed.. ……...    

2. “Iată vin colindători”: concert de colinde 
al preșcolarilor (exemple de colinde) 

- “Bună dimineaţa la Moş Ajun!”; 
- “Domnuleţ şi Domn din cer”; 
- “La Vifleem, colo-n jos”; 
- “La poartă la Ţarigrad”; 
- “Sus, la poarta raiului”; 
- “Mulţi ani trăiască!”. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

Prof.  înv. primar ARON VASILICA 

LIC. TEHN. ,,ION CREANGA,, PIPIRIG 

 

 

     “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. 

      În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul 
realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. 
      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
     Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
     Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.  
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     La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.     
Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile 
colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în situația 
de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i 
participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a 
tuturor activităților. 
 
Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 
 
     În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  
    Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
 
   
     Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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"Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri"  

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții  

 

 

Arsene Florentina –  

Școala Gimnazială Anton Pann, Voluntari, Jud. Ilfov 
 

 

Sărbătorile de iarnă au constituit întotdeauna un prilej de bucurie atât pentru cei 
mici, cât și pentru cei care au trecut de vârsta copilăriei. Căci această perioadă este una 
care ne aduce an de an în suflete bucuria pe care o trăiam atunci când eram copii și 
mergeam la colindat, ori când cu mare încântare ne pregăteam să întâmpinăm 
sărbătoarea Nașterii Domnului, respectând tradițiile și obiceiurile pe care părinții noștri 
ni le-au transmis, ei înșiși preluându-le de la bunicii și moșii noștri.  

In ziua de azi această sărbătoare a căpătat din ce în ce mai mult o notă mercantilă, 
când oamenii sunt din ce în ce mai tare atrași doar de strălucirea luminițelor și a 
podoabelor ce încântă într-adevăr ochii tuturor atunci când privesc în vitrinele 
magazinelor. Insă nu trebuie să uităm care este cu adevărat sensul sărbătorilor de iarnă, 
care debutează în luna Decembrie cu sărbătoarea Sfântului Nicolae. Perioada pe care o 
parcurgem din acest moment până la Crăciun este una în care cu toții ne pregătim 
sufletește, dar și trupește prin post, până la momentul Nașterii Domnului, când îl vom 
primi cu mare bucurie pe Pruncul Iisus, întâmpinându-L cu cântări care vestesc această 
minunată naștere din Fecioara Maria. 

Un moment foarte plăcut pentru copii, dar și pentru părinți este acela când cu 
toții se adună în jurul bradului de Crăciun, împodobindu-l în timp ce ascultă colinde pe 
care ei înșiși le fredonează în timp ce înfrumusețează bradul. Această tradiție este 
transmisă de la o generație la alta și cred că toți ne simțim din nou copii atunci când 
vine acest moment pe care părinții îl împărtășesc cu copiii, bucurându-se deopotrivă. 
In acest fel părinții devin parteneri ai noștri în  educația pe care o transmit copiilor cu 
privire la tradițiile și obiceiurile noastre specifice pentru această perioadă. Și cu toții 
știm cât de important este ca aceste tradiții să fie duse mai departe de la o generație la 
alta ! Căci numai astfel vom putea să dăinuim ca popor peste veacuri !  
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"Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri"  

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții  

 
 

Arsene Iuliana –  

Școala Gimnazială Nr. 2, Voluntari, Jud. Ilfov 

 

 

Deși în ultimii ani iernile nu au mai fost precum cele din copilăria noastră, cu 
zăpezi care ne făceau să ne simțim ca pe niște tărâmuri de basm, totuși sărbătorile de 
iarnă rămân acea perioadă a anului în care cu mic, cu mare retrăim bucuria copilăriei 
pe care ne-o aduce chiar un copil! Căci ce poate fi mai frumos decât să-L așteptăm pe 
Pruncul născut în ieslea de le Betleem cu colinde care în această perioadă umplu casele 
tuturor? 

Aceste tradiții creștine fac ca sărbătoarea să fie una magică și să ne transpună în 
suflet și în gând bucuria care a cuprins întraga omenire atunci când Pruncul Iisus a 
venit pe lume.  

Așa se face că în acestă perioadă au loc foarte multe serbări care prezintă scena 
nașterii Domnului, serbări sau scenete care se desfășoară fie în cadrul școlilor, fie din 
ce în ce mai mult în sfintele biserici, după săvârșirea slujbelor. Acest lucru este posibil 
atât datorită implicării profesorilor, dar și datorită sprijinului și susținerii venite din 
partea clerului și a părinților. Aceștia din urmă joacă un rol essential în educația 
copiilor, ei fiind totodată parteneri ai profesorilor în procesul instructiv -  educativ al 
copiilor. Căci aceste valori fundamentale care se pun la baza educației celor mici, 
provin din familie, ele devenind pe parcurs piatra de temelie pe care profesorii zidesc 
și consolidează ulterior. 

Astfel, tradiții precum mersul la colindat s-au perpetuat de la o generație la alta, 
ducând vestea Nașterii Domnului prin glasul cristalin al copiilor care merg din casă în 
casă, fiind răsplătiți de gazde cu dulciuri sau bani. Bucuria pe care acest obicei ne-a 
adus-o tuturor perioada dinaintea Crăciunului, o retrăim an de an lângă generațiile 
tinere și trebuie să înțelegem cu toții că numai prin păstrarea acestor tradiții vom dăinui 
ca popor și vom reuși să avem în fiecare an sărbători de iarnă cu adevărat magice. 
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Tradiții și obiceiuri populare în serbările preșcolarilor 

 
 

Prof. înv. preșcolar Atănăsoaie Ana Maria 

 

 

„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). 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor 
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, sorcovei, transmit urările de bine în legatură cu 
unele îndeletniciri străvechi ale românilor. Cu aceste ocazii copiii îşi îmbogăţesc 
vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, strigături, pătrund în tainele limbii 
materne şi în comorile înţelepciunii populare. 

Obiceiurile, datinile şi tradiţiile populare au venit din veac, cele mai multe 
transmise prin viu grai, din generaţie în generaţie. De aceea, frumuseţea lor trebuie 
cunoscută, simţită, preţuită şi de generatiile noastre de preșcolari, iar această sarcină 
revine într-o mare măsură, instituțiilor de învățământ şi implicit dascălilor. 

Având în vedere multitudinea de preocupări din zilele noastre, informatizarea 
accentuată a tuturor laturilor educaţiei este necesar să ne aplecăm cu dragoste si 
responsabilitate spre tradiţiile şi obiceiurile folclorice ale zonei în care vieţuim şi să 
facem cunoscute copiilor aceste valori inestimabile. 

La vârsta preşcolară sunt greu de înţeles evenimentele petrecute de Crăciun, 
Bobotează, Paşte. Noi educatoarele încercăm să transmitem copiilor informații despre 
portul, graiul, obiceiurile şi datinile pe care le-am moştenit de la străbuni, iar 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.  
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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 și să își învingă 
timiditatea. 

Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginaţiei, crează o 
atmosferă plină de bucurie. 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 emoționeze. 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 cantece specifice Crăciunului. 

Dansurile populare prin frumuseţea costumelor, a melodiilor sunt îndrăgite de 
copii şi interpretate cu multă pasiune. Cântecele populare interpretate în cadrul 
serbărilor antrenează, tonifică şi energizează gândirea, memoria, atenţia, imaginaţia, 
creativitatea, spiritul de disciplină și prietenia.  

Astăzi, mai mult ca oricând, avem posibilitatea să îndrumăm copiii să cunoască 
şi să redea obiceiuri românesti, să respecte tradiţii ale românilor. În acest mod vom 
putea creşte şi educa preșcolarii în spiritul virtuţilor strămoşeşti, pentru a deveni buni 
creştini şi buni români. Serbările preșcolarilor reprezintă posibilitatea lărgirii 
orizontului spiritual precum şi cultivarea receptivităţii, sensibilităţii, și a trăirilor 
afective. 

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 fară 
de care nu am mai putea şti de unde venim şi cine suntem. Să-i ajutăm pe copii să 
înţeleagă imensitatea tezaurului nostru folcloric în care arta populară românească este 
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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 
fară 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. 

Când privim o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece şi dansuri 
populare, privim de fapt oglinda şi sufletul acestui popor ce a considerat păstrarea 
tradiţiei o datorie şi o onoare. 

Moştenirea pe care o avem trebuie dusă mai departe de preşcolarii pe care îi 
educăm pentru că un popor trăieşte prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaştem 
şi să transmitem copiilor măcar un strop din ceea ce a creat omul simplu de la ţară cu 
iscusinţa minţii şi cu căldura sufletului său. 
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Sărbătorile de iarnă.  

Tradiții și obiceiuri în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. Dumitrescu Aurelia-Mihaela (Limba și literatura română) 

Şcoala Gimnazială Nr. 7 - Galaţi 

 

 

În fiecare an școlar, realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum 
ca diriginte, iar scopul realizării acestui parteneriat este necesitatea stabilirii unei 
legături reale între şcoală şi familie, ca parteneri egali în procesul instructiv-educativ, 
presupunând implicarea şi participarea părinţilor în activităţile de la clasă şi la cele 
extracurriculare ale copiilor. 

Acest parteneriat urmăreşte formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali 
în educaţia copiilor, convingerea lor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului, crearea unui mediu educativ conotat pozitiv, favorabil, adecvat pentru un 
proces educațional de calitate şi implicarea adulților în desfăşurarea activităţilor 
extracurriculare, cum sunt serbarea de Crăciun, serbarea de sfârşit de an şcolar, 
organizarea de excursii şcolare etc.  

Prin acest parteneriat, elevii, pe care îi coordonez ca profesor diriginte, au reușit 
să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile şi să vorbească 
despre evenimentele la care participă. De asemenea, pot afirma că  au dobândit nu 
numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor lor. 
Serbarea de Crăciun este un exemplu reuşit de realizare a parteneriatului dintre școală 
şi familie.  

Perioada sărbătorilor de iarnă are, în fiecare an, un aer magic. Crăciunul înseamnă 
bucurie și, nu în ultimul rând, un prilej de petrecere. Dacă tradiția sosirii 
bătrânului Moș Crăciun, încărcat de daruri, reușește încă să topească și cele mai 
înghețate inimi, ne întrebăm cum oare este văzut Crăciunul prin ochii inocenți ai 
copiilor. Serbarea de Crăciun reprezintă unul din momentele cele mai încărcate de 
emoție atât pentru copii, cât şi pentru părinti, bunici și cadre didactice, care au pregătit 
din timp un program care să îl bucure pe Moșul. 

Parteneriatul își propune ca elevii să îşi îmbunătățească cunoștințele despre 
tradițiile și obiceiurilor românești de Crăciun și de Anul Nou.  Evident, în perioada 
pandemiei, această activitate s-a desfășurat pe Meet. 

Se dorește, prin promovarea acestui parteneriat, cunoașterea tradițiilor si 
obiceiurilor creștine cu ocazia sărbătorilor de iarnă, achiziția valorilor educative si 
morale, promovarea semnificației sărbătorilor de iarnă specifice românilor, 

77



promovarea activităților culturale şi artistice specifice acestei perioade din an, 
conștientizarea importanței sărbătorilor de iarnă la români și a rolului acestora în 
educarea copiilor dintr-o perspectiva creștină.  

Sărbătorile sfârșitului de an sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească în 
rândul românilor. Cu această ocazie, sunt promovate obiceiuri și tradiții naționale, 
locale sau regionale, specifice acestei perioade din an.  

Copiii iubesc sărbătorile de iarnă şi își îmbunătățesc cunoștințele prin aflarea mai 
multor povești şi legende despre trecutul neamului românesc. Cu ocazia aceasta, sunt 
promovate colinde şi urări specifice tradiției populare românești. Implicarea copiilor şi 
a părinţilor în derularea acestui parteneriat conduce la conștientizarea faptului că 
sărbătorile de iarnă și tradițiile specifice acestei perioade trebuie păstrate şi transmise 
mai departe generaţiilor care vor urma.  

Atunci sunt prezentate obiceiuri și tradiții locale, se recită poezii, se cântă colinde, 
se realizează decoruri de Crăciun şi se confecționează felicitări. De asemenea, sunt 
prezentate dansuri tradiționale sau moderne, cum sunt dansul fulgilor de nea, dansul 
renilor etc. Punctul culminant îl reprezintă însă venirea Moșului şi împărțirea de daruri 
copiilor.  

Copiii se  bucură şi simt cu toţii apropierea celei mai mari sărbători a creştinătăţii 
– Naşterea Mântuitorului Nostru Iisus Hristos. Părinții și bunicii care participă la 
serbarea de Crăciun uită, pentru o clipă, de problemele vieţii cotidiene, păşesc alături 
de copii în lumea de vis a colindelor şi resimt bucuria împărţirii darurilor.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

”DATINI ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN” 

GRUPA MIJLOCIE 

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TG-JIU, GORJ 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”ȘCUFIȚA ROȘIE” TG-JIU, 
GORJ 

Nr. 4998 din 28.12.2021  

 

COORDONATORI PROIECT:  

PROF. AURORA SLIVILESCU 

PROF. OANA-ELENA MIHIȚ 

             

 

ARGUMENT: 

Tradițiile si obiceiurile românesti reprezintă un adevărat tezaur care trebuie 
păstrat și 

transmis, pentru că ar fi păcat ca, după ce au dăinuit secole si chiar milenii, să se piardă.  

Noi, cadrele didactice, care îi însoțim pe copii pe greul, dar frumosul drum al 
cunoasterii, avem posibilitatea să le cultivăm dragostea pentru această neprețuită 
comoară, astfel încât să-si 

dorească să o păstreze mereu vie, pentru ca și generațiile viitoare să se poată bucura de 
ele. 

Copiii asteaptă cu nerăbdare Sfintele Sărbători ale Nașterii Domnului. Cea mai 

frumoasă si mai iubită de cei mici si mari, săraci sau bogați este sărbătoarea 
Crăciunului. 

Veche de peste doua milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă 
sărbătoare a 

creștinilor este așteptată cu emoție si bucurie.  

Semnificația religioasă a Crăciunului este Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, 
fiul lui 

Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credinciosi, mai 
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îngăduitori. Această sărbătoare semnifică nasterea, creația si vesnicia Universului. 

Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales unde se respectă tradițiile 
străvechi. 

Prin acest proiect promovăm valorile crestine, contribuind astfel la educarea 

copiilor pentru păstrarea tradițiilor si obiceiurilor strămosești, 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 noștri” (G. Breazu) 

       

SCOPUL PROIECTULUI: 

 cunoașterea, stimularea și afirmarea potențialului artistic al copiilor; 
 păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun; 
 dezvoltarea cooperării si a colaborării între cadrele didactice și părinții 
preșcolarilor implicați în proiect. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 cultivarea sensibilității artistice a copiilor prescolari; 
 implementarea în activitatea didactică modernă a unor elemente din educația 

religioasă; 

 interpretarea de colinde, datini si obiceiuri de Crăciun; 
 manifestarea interesului pentru obiceiurile autentice; 
 exprimarea dorinței de a fi continuatori ai valorilor sărbătorilor crestine 
tradiționale. 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 Preșcolarii grupei mijlocii de la Grădinița cu Program Prelungit ”Scufița Roșie” 
Tg-Jiu, Gorj 

 Cadrele didactice coordonatoare ale grupei mijlocii – prof. Slivilescu Aurora, 
prof. Mihiț Oana-Elena; 

 Părinții preșcolarilor grupei mijlocii. 
DURATA: 13 decembrie 2021 – 11 ianuarie 2022. 

RESURSE: 

 UMANE: preșcolarii, educatoarele, părinții preșcolarilor; 
 MATERIALE: culori, coli A4, carton, lipici, foarfece, mărgeluţe, sclipici, hârtie 
colorată, fotografii, diplome, etc.; 
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EVALUAREA PROIECTULUI: 

 organizare expoziţie cu lucrările copiilor realizate pe parcursul proiectului; 
 serbarea de Crăciun -  “Colinde, colinde!”(online) 
 confecţionarea unui album foto cu instantanee din activitățile spscifice 
Crăciunului în familie; 
 

 

 

Nr. 
Crt.  

Activitatăți de proiect Perioada de desfășurare 

 

1. 

 

“Să  întîmpinăm Craciunul!”- ornamente 
si lucrăci plastic/practice destinate 
sărbătorii - expoziție 

 

 

13-20 decembrie 2021 

 

2. 

“Colinde, colinde!” – serbare de Crăciun 
(online) 

 

21 decembrie 2021 

 

3. 

”Crăciunul cu familia mea”- activități 
specifice Crăciunului în familie 

 

22 – 27 decembrie 2021 

4. ”Amintire de Crăciun” - album foto 10 -11 ianuarie 2022 
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ROLUL FORMATIV AL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

 
Avram Elena,  

Gradinița cu P. P. nr. 29 Bacău 

 
 

 Activitățile extracurriculare prin structură și conținut specific sunt 
complementare activității de învățare realizată în grădiniță. Aceste activități sunt 
activități desfășurate în grădiniță în afara activităților obligatorii sau activități 
desfășurate în afara grădiniței.Toate aceste activități extracurriculare se desfășoară sub 
îndrumarea atentă a educatoarelor .  
 Dintre cele mai frecvente activități extracurriculare organizate în cadrul sau în 
afara grădiniței se pot enumera: acțiunile turistice (excursiile, plimbările, taberele), 
vizionările de spectacole sau filme 3D, serbările școlare și concursurile . 
 Activitățile turistice sunt activități extracurriculare cu o deosebită influență 
formativă . În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, copiii 
se confruntă cu realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni  directe 
asupra obiectelor, fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice și 
locuri istorice . 
 Prin aceste activități copiii dobândesc o mare cantitate de informații despre 
munca omului, îsi formează reprezentări simple despre structura și condițiile de viață 
ale unor plante și animale, despre legi obiective ale succesiunii anotimpurilor, despre 
frumusețile și bogățiile patriei, despre trecutul istoric al poporului român . 

 Deoarece activitățile turistice sunt axate pe viața în aer liber, preșcolarii își pot 
forma sentimentul de respect și dragoste pentru natură, pentru muncă, om și realizările 
sale. Copilul care învață să admire florile, să asculte susurul izvoarelor, să observe 
munca depusă de furnici, albine sau alte insecte să-și procure hrana, sau câtă strădanie 
depune o rândunică pentru a-și construi cuibul și pentru a-și hrăni puii, acel copil va 
deveni prietenul naturii și chiar protectorul ei . Putem spune că în urma plimbărilor și 
excursiilor organizate în diferite zone ale țării copiii vor putea reda cu mai multă 
creativitate și sensibilitate imaginea realității în cadrul activităților de desen și modelaj 
. Cu materialele culese (frunze, crenguțe, insecte, pietricele, scoici etc.) copiii își 
îmbogățesc jocurile de creație, jocurile de rol sau activitățile practice .  

Pe parcursul desfășurării excursiei copiii sunt încurajați să pună întrebări, sunt 
îndrumați să perceapă cât mai complet :să asculte, să atingă, să cântărească, să miroase, 
să se mire de toate descoperirile făcute . Astfel, curiozitatea spontană a copiilor se va 
transforma într-o activitate intelectuală intensă .  

O bună pregătire a unei excursii didactice presupune din partea educatoarei 
cunoașterea în detaliu a locului, a vremii, a duratei, a datelor plecării și sosirii . Pentru 
aceasta se face o documentare aprofundată utilizându-se cât mai multe surse și mijloace 
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de informare (imagini, hărți, albume, pliante de prezentare, materiale documentare, CD 
etc.) 

Educatoarea va stabili de la început obiectivele urmărite, numărul de participanți 
și vârsta acestora, se va preocupa din timp de asigurarea transportului, va stabili traseul. 

Pentru asigurarea unei cât mai bune implicări personale se vor repartiza sarcini 
individuale atât copiilor, cât și părinților-dacă aceștia însoțesc copiii-, se vor distribui 
materialele și instrumentele comune care se vor lua în excursie, acțiune ce  va avea loc 
la ultima întâlnire. 

În etapa de cercetare și culegere a datelor, copiii sunt îndrumați să cunoască 
aspecte diferite: fenomene geografice, aspecte din viața socio-economică, aspecte din 
activitatea culturală și religioasă, elemente de etnografie și folclor, aspecte ale 
trecutului istoric .  

 

   
 

Excursia didactică nu se încheie la întoarcerea acasă, ci după trierea, selecția, 
prelucrarea și valorificarea informațiilor și impresiilor acumulate .  

Dacă în etapa de cercetare impresiile sunt multiple, copiii fiind copleșiți de 
multitudinea de obiecte și fenomene care le asaltează puterea de percepție, acum totul 
e mai clar . Informațiile se sedimentează – se păstrează ce este cu adevărat valoros și 
se îndepărtează informațiile nesemnificative -.Acum se sortează obiectele colectate și 
se clasifică . Tot în această etapă se conștientizează trăirile emoționale pe care le-au 
avut copiii :mi-a fost frică, eram încordat, m-am mirat, credeam că...etc. 

Desfășurarea activității într-un alt cadru decât cel obișnuit, al sălii de grupă, 
asigură o mai mare coeziune a grupului, copiii descoperind” lumea” împreună .O 
excursie îi pune pe copii în situația de a interacționa, de a trăi experiențe comune . 
Socializarea determină legarea mai ușoară a prieteniilor, copiii devenind liberi și 
independenți, responsabili și cu inițiativă . 

Foarte gustate de copii sunt spectacolele interactive, când din spectator copilul 
se transformă în protagonist . Astfel micuții  pot  demonstra că și-au însușit  
cunoștințele  acumulate în diversele activități educative, dar pot să-și etaleze și 
competențele de mici artiști . 

Serbările, prin specificul lor de activitate extracurriculară, reprezintă un nesecat 
izvor de satisfacții, bucurii, creează bună dispoziție, favorizează dezvoltarea copiilor 
din punct de vedere fizic și psihic . Importanța lor educativă constă în conținutul artistic 
prezentat, precum și în atmosfera sărbătorească, deschisă, ce se instalează cu acest 
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prilej . Prin organizarea serbărilor dezvoltăm copiilor dragostea pentru artă,  pentru 
frumos .  

Emoțiile și bucuriile  comune trăite cu prilejul acestor experiențe au rolul de a 
contribui la închegarea colectivului, la întărirea relațiilor de prietenie dintre copii, dar 
și între părinți . Cu prilejul acestor activități părinții pot vedea cum se comportă copiii 
lor în colectivitate, cum participă la acțiunile comune .Părinții pot petrece un timp de 
calitate cu copiii, învățând cum să-l petreacă pentru a fi cu adevărat “de calitate”. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Autor: Profesor Baciu Valentina Daniela 

Grădinița cu program prelungit numărul 21 din Iași 

 

 
         Alături de activitățile de învățare/lecții, ca principala formă de organizare a 
procesului de învăţământ, în educarea copiilor/elevilor se folosesc şi alte forme de 
activităţi, organizate de instituția de învățământ sau de alte instituţii extraşcolare, al 
căror rol este de a contribui la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a personalităţii 
copiilor/elevilor.  
 
        Activităţile extracurriculare și extrașcolare sunt complementare educaţiei formale 
și prezintă avantajul că, uneori, satisfac mai bine interesele particulare ale 
copiilor/elevilor, desfășurându-se într-un cadru mult mai relaxat și, în unele cazuri, în 
alte medii decât cel școlar cu care sunt atât de familiarizați sau în care s-ar putea simți 
încorsetați. 
 
          Activitățile extracurriculare reprezintă activități academice, sportive și artistice 
care se organizează la nivelul unității, suplimentar față de programul zilnic al copiilor 
și se înscriu în curriculumul la decizia grădiniței. Acestea se pot desfășura în 
colaborare/parteneriat cu alți agenți economici specializați în lucrul cu copiii de vârste 
mici, cu care creșele/grădinițele pot încheia contracte în funcție de preferințele copiilor 
și opțiunile părinților exprimate în scris la începutul anului școlar. Activitățile 
extracurriculare se propun de către Comisia pentru Curriculum, se avizează de căte CP 
și se aprobă de către CA.  
 
         Activitățile extrașcolare reprezintă activitățile educative, culturale, artistice, 
recreative etc. organizate, de regulă, în afara unității de învățământ și în afara 
programului, de către profesorii pentru învățământ preșcolar, cu aprobarea direcțiunii.  
 
         Aceste activităţi contribuie la îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe al 
copiilor/elevilor, la dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor acestora, a unor trăsături 
de voinţă şi de caracter, la stimularea înclinaţiilor şi aptitudinilor individuale, venind 
în completarea şi ameliorarea achiziţiilor realizate în cadrul activităților din clasă.  
 
        În acest context, valorificarea potențialului informativ-formativ al acestora este 
esențială, atât din punctul de vedere al dezvoltării copilului, cât și din punctul de vedere 
al dezvoltării sistemului de învățământ în ansamblu.  

85



 
Activităţile realizate în afara clasei şi în afara instituției de învățământ pot oferi un 
ajutor însemnat în formarea copiilor, sub următoarele aspecte: 
 îndrumarea şi dezvoltarea intereselor şi înclinaţiilor copiilor, a aptitudinilor şi 

talentelor individuale în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei, tehnicii, 
sportului; 

 îmbogăţirea orizontului de cultură generală şi antreprenorială; 
 atragerea şi stimularea copiilor în activităţi sociale, cu caracter educativ; 
 aprofundarea reprezentărilor şi noţiunilor morale, elaborarea unei conduite 

morale, dezvoltarea trăsăturilor de caracter; 
 completarea şi dezvoltarea, cu precădere, a acelor aspecte ale educaţiei, pe care 

activitatea din clasă nu le poate consolida suficient.  
 
           În categoria activităţilor extraşcolare putem enumera: excursiile/vizitele la 
diferite obiective culturale, activități educative și creative în cadrul unor cercuri 
tematice pentru copii sau în cadrul unor organizaţii de copii şi tineret, taberele şcolare, 
activități din cadrul unor proiecte educaționale realizate de unitate cu aprobarea 
inspectoratelor județene, vizionarea unor spectacole şi expoziţii, manifestările cultural-
artistice şi sportive, precum și proiectele/programele educaționale cu diferite tipuri de 
activități dedicate copiilor (de lectură, activități practice/artistice creative, activități de 
educație rutieră, de educație ecologică, de educație pentru sănătate, educație religioasă, 
educație financiară, educație pentru valori, privind drepturile copilului, activități 
sportive, etc.)  
 
              Proiectele şi programele educaţionale (locale, judeţene, naţionale, 
internaţionale), la care a aderat unitatea de învăţământ sau cadrul didactic, conţin seturi 
de acţiuni planificate pe o durată determinată de timp, care să conducă la formarea unor 
comportamente menționate în Curriculum.  
 
             Activitățile extracurriculare/extrașcolare se planifică şi se desfăşoară lunar sau, 
în cazul proiectelor educaționale, în funcție de calendarul proiectului, cu participarea 
părinţilor şi a partenerilor educaţionali din comunitate (autorităţi locale, biserică, 
poliție, agenţi economici etc.).  
 
            Proiectarea acestora trebuie să se regăsească într-un singur document (Caietul 
educatoarei sau Managementul grupei), alături de celelalte activităţi, pentru a reliefa 
diversitatea, complexitatea, dar şi convergenţa şi coerenţa demersurilor educaţionale 
întreprinse în educaţia copiilor. 
 
          Întrucât activitățile extracurriculare/extrașcolare, ca și activitățile curriculare, 
derulate în mod sistematic la grupă, trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a 
forma competențele prestabilite, planificarea acestora va ține cont de corelarea cu 
celelate activităţi desfăşurate cu copiii și de evitarea supraîncărcării. 
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,, Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri " 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Educatoare: Baciu Lăcrămioara,  

Grădinița cu P. N. Lălești 

 

 O relație de tip parteneriat presupune implicarea prin diverse mijloace a două 
sau mai multe părți ce țintesc spre un scop comun. Excluzând familia, grădinița 
reprezintă primul mediu de formare educațională al copiilor. Pentru realizarea unui 
demers educațional calitativ, educatorul și părinții copiilor trebuie să se afle într-o 
deplină comunicare și colaborare. 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. 

 În accepțiunea mea, prilejul ideal de aplicare al activității date îl constituie 
nelipsita serbare de dinaintea Crăciunului. 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.  

Părinții vin în ajutorul educatorului prin consolidarea pregătirilor realizate de 
educator la grădiniță. În acest sens, ei se asigură că micuții își cunosc partea de 
activitate din cadrul serbării (colindele, poezia pentru Moș Crăciun, rolul pe care îl 
interpretează în scenetă). Mai mult decât atât, părinții au și rol de susținere, acesta din 
urmă ieșind în evidență prin participarea în calitate de spectatori la serbare. 

 Având puternice rezonanțe religioase, Crăciunul este mai presus de orice o 
sărbătoare dedicată familiei. Principala activitate din cadrul serbării o va reprezenta 
reconstituirea scenei nașterii pruncului Iisus Hristos în ieslea sărăcăcioasă din Betleem, 
preșcolarii primind sarcina de a intra în pielea unor personaje precum Fecioara Maria, 
Iosif sau Cei Trei Magi. Repetarea replicilor din scenariu se va relua acasă cu părinții 
înainte de ziua spectacolului. Pentru o mai bună sistematizare a cunoștințelor 
dobândite, copiii vor realiza un colaj cu personajele din scenetă, acestea fiind decupate 
și lipite chiar de ei. 

 Desfășurarea serbării va include și activități precum tradiționalele colinde de 
Crăciun, dar și recitarea de poezii pentru invitatul-surpriză. Cântecul, dansul, recitarea 
de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintreformele de 
manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere 
în propriul potenţial artistic şi cognitiv. La finalul serbării, copiii vor primi câte un 
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cadou simbolic, fondul alocat acestora fiind stabilit și adunat de către membrii 
comitetului de părinți împreună cu educatorul. 
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Magia Sărbătorilor de iarnă-parteneriatul cu familia 

 

Prof.înv.primar Badalache Ionela 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”,Brăila 

 
 
      La vârsta școlară mică, și nu numai, parteneriatul cu părinții este una dintre 
premisele reușitei în activitatea didactică.Colaborarea școală-familie se poate realiza 
sub diverse forme:convorbiri individuale, ședințele cu părinții sau participarea acestora 
la activitățile extrașcolare ale copiilor. 
       Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru copii(venirea lui Moș 
Crăciun) dar și o oportunitate pentru noi , învățătorii și părinții elevilor, de a-i învăța 
pe copii să prețuiască și să respecte tradițiile și obiceiurile în care s-au născut,portul 
românesc. 
     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.Acest tip de activitate extracurriculară a reprezentat întotdeauna un prilej de a 
scoate în evidență creativitatea, spontaneitatea și talentul artistic al copiilor. 
     Prin conținutul serbărilor îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul 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 si strigăturilor a unor evenimente 
traditionale – Ziua Națională a României,Moș Nicolae, Crăciunul, Anul Nou - copiii 
având posibilitatea să cunoască frumusetea si bogatia folclorului, diversitatea tradițiilor 
si obiceiurilor românesti, armonia limbii române.Textele cântecelor si poeziilor, a 
colindelor, plugușorului, sorcovii, transmit urarile de bine în legătură cu unele 
îndeletniciri străvechi ale românilor:uratul, semănatul, păstoritul.  
     Serbările au o importanță deosebită în educarea copiilor.În primul rând prin 
continutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregătesc împreună si depun 
eforturi susținute pentru realizarea unui scop comun: reușita serbării.Încordarea 
gradată din momentul pregătirii serbărilor, culminează în ziua desfașurării ei. 
     Astfel, pregătirea si participarea la serbări este activitatea prin  care copilul se 
obisnuieste să trăiască în colectiv, să se debaraseze de timiditate. 
     Învățând copiii să desfășoare "Serbarea pomului de iarna" , 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", urmărim atât un efect artistic cât si pedagogic, cautând un imbold pentru 
a trezi în copii,  dorința de a cunoaste si păstra traditiile si obiceiurile 
strămosesti.Sensul unui spectacol va depinde de calitatea lui, de folosirea adecvată a 
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costumațiilor si decorurilor,dar și de implicarea părinților în realizarea lor,de 
participare afectivă a copilului . 
      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 și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc lumina 
în suflete, dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare.  
 
 Bibliografie: 
Sorina Sav, ,,Tradițiile și obiceiurile românești,Editura Nico Teodosiu, O., Coman, 
C.,(2005) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE                                                      
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. Înv. Preșcolar Badea Ștefania-Gabriela  

Grădinița cu P. P. “Peștișorul de aur” București 

 
Mediul familial este primul mediu educativ pe care copilul îl cunoaște și a 

cărui influență îi marchează dezvoltarea ca individ. Educația în familie constituie 
prima școală a copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața 
socială. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Părinții, și în general familia, 
reprezentând „sâmburele” societății noastre, au sarcina de a asigura dezvoltarea 
morală și fizică a copilului. De părinți nu depinde doar maturizarea psihică a 
copilului, ci și felul în care îl educă pe copil, cum îi dirijează viața afectivă și cum va 
evolua copilul pe viitor. 

Învățământul preșcolar este o treaptă importantă în cadrul sistemului de 
învățământ. 

El reprezintă temelia includerii copilului în activitatea dintr-o colectivitate, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. Grădinița îl învață pe copil să se 
integreze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. 

Grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin 
mijloace specifice la formarea copiilor. Odată cu intrarea în grădinița, copilul trăiește 
în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, 
cealaltă, a grădiniței, încărcată de noi experiențe și achiziționare de noi informații și 
cunoștințe, la fel de importante în educarea acestora. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Implicarea părinților în programul educative încă de la început este important 
pentru că se formează astfel, deprinderi de parteneriat cu grădinița și implicit cu 
educatoarea. 

Activitatea cu părinții, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în 
cadrul programului educativ din grădiniță, poate constitui un bun început pentru a 
crea părinților respect de sine și încredere în competențele lor, făcându-i mai buni. 

Pentru realizarea unui parteneriat puternic cu părinţii este necesar 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 
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continuarea programului educativ acasa; să urmarească în mod regulat progresul 
copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu 
educatoare. 

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. 

Implicarea părinților atât în activități școlare cât și extrașcolare va duce la 
conștientizarea actul didactic, la importanța grădiniţei în viața copilului, realizându-
se astfel progresul în activitatea didactică. Există diferite modalități de implicare a 
părinților în activitatea grădiniței, cum ar fi: Activități și distracții sportive, drumeții 
(excursii în comun copii-părinți-educatoare); Serbări (Ziua Mamei, ziua 
mărțișorului, Crăciunul, Paștele etc); Concursuri (cu participarea părinților); 
Activități culturale (vizionări de spectacole, vizite la muzee); Reamenajarea 
spațiului de joc, confecționarea de jucării și materiale didactice, elaborarea de 
pliante informaționale); Jurnalul grupei (părinții pot contribui la realizarea unor 
fotografii, imprezii legate de activitățile grupei). 

Parteneriatul care se formează între grădinița și familie se referă la constituirea 
unor relații pozitive între familie și grădiniță, la o unificare a sistemului de valori, 
care pot avea beneficii asupra copiilor atunci când aceștia văd educatoarea sfătuindu-
se cu părinții. 

 
 
 

Bibliografie: 

1. Dumitrana, M. – Copilul, familia și grădinița, Ed. Compania, București, 2000 

2. https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/importanta-activitatilor-
educative- in-parteneriat-cu-parintii 

3. Barbacariu, Maria; Barbacariu Cristina-Maria; Dumitrescu, Mariana; 
Bărbulescu, Nela, Consiliere parentală în grădinița – sugestii de teme 
posibile; Ed Diana, București 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                          
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. înv. preșcolar, BĂDIC MIHAELA 

Grădinița cu program normal nr. 1, 

Orașul Vălenii de Munte, jud 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) 

 

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de colaborarea prodigioasă 
dintre factorii educaţionali de bază grădiniţă-familie.Parteneriatul grădiniţă-familie 
urmăreşte asigurarea unui sistem unitar de cerinţe de instruire şi educare a copilului. 

Armonizarea influenţelor educaţiei şi ale celor doi parteneri- grădiniţă şi familie- 
vor asigura rezultate pozitive în procesul educaţional.  

Familia-primul educator- poate fi antrenat în toate activităţile grădiniţei ca 
parteneră a actului educaţional, direct interesată de problemele grădiniţei şi greutăţile 
cu care se confruntă în realizarea unui învăţământ performant. 

În relaţiile cu părinţii pot apărea uneori şi disfuncţii: 

- bariere în comunicare ( din partea unuia sau celuilalt partener); 
- lipsa de interes a părinţilor faţă de educaţia copiilor; 
- probleme materiale sau afective în familie; 
- timpul limitat al unor părinţi, etc. 
Pentru a antrena părinţii să acţioneze în interesul şi pentru copiii lor, motivaţia 

prezentată de educatoare trebuie să aibă o încărcătură logică şi afectivă adecvată. 

Tot pentru eliminarea barierelor în colaborarea şi sensibilizarea familiei, se 
urmăreşte: 

- transformarea comitetelor de părinţi în structuri active, dinamice ce-şi asumă 
rolul de interfaţă între grădiniţă-familie; 

- transmiterea de informaţii clare cu grădiniţa, activităţile şi problemele ei; 
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- elaborarea şi aplicarea sistematică a unor proiecte centrate pe parteneriatul cu 
părinţii; 

- organizarea de activităţi extraşcolare, diversificate în regim de parteneriat cu 
părinţii. 

Astfel se organizează acţiuni comune, lectorate cu părinţii pentru familiarizarea 
acestora cu etape psihice şi fiziologice ale dezvoltării copilului, problemele de 
comportament ce pot apărea, antrenarea părinţilor în confecţionarea de materiale 
necesare, invitându-i să asiste la anumite activităţi desfăşurate în grădiniţă. De 
asemenea vor fi alături de educatoare în acţiuni de modernizare a bazei materiale, vor 
participa la activităţi extracurriculare: excursii, plimbări, acţiuni de protejare a 
mediului, coparticipanţi în acţiuni în alte parteneriate (şcoală, comunitate). Pentru 
aceasta educatoarea trebuie să găsească mijloacele cele mai adecvate pentru a-i atrage 
pe părinţi, astfel încât să nu mai întâlnim expresia : „ L-am adus la grădiniţă ca să stau 
liniştită” sau ,, Nu mă mai înţeleg cu el acasă”. Sensibilizarea acestor părinţi nu este 
uşoară, dar cu diplomaţie, perseverenţă va conduce educatoarea în stabilirea unor relaţii 
de parteneriat din care beneficiarul este copilul. 

Încărcătura emoţională pe care o are o activitate poate determina părintele să-şi 
privească cu mai mult interes copilul, să-i acorde atenţia cuvenită şi datorită exemplului 
celorlalţi părinţi. 

Antrenarea părinţilor în unele acţiuni ca ,, Poftiţi la spectacol!”, ,,Azi la noi e 
sărbătoare” (aniversări, onomastice), tombole de obiecte (pentru strângerea de mici 
fonduri), colectarea de obiecte pentru ajutorarea unor copii nevoiaşi ,,Dar din dar...”, 
,,Să ne cunoaştem ţara!” (excursii), ,,Portul nostru strămoşesc”(colectare de obiecte 
tradiţionale), etc. sunt modele de acţiuni incluse în proiectele de parteneriat cu părinţii. 
Dacă aceste acţiuni sunt bine organizate, astfel încât fiecare părinte are un rol în 
organizare, copiii fiind actorii principali ai acţiunii, rezultatele vor fi favorabile atât 
pentru copil, părinte dar şi pentru educator-conducătorul principal al acestora. 

Unicitatea fiecărui copil este determinată de particularităţile individuale, dar şi 
de influenţele socio-culturale ale comunităţii în care trăieşte. Educaţia copilului este o 
acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe şi valori între toţi adulţii 
care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact. Acest lucru presupune ca 
parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se extindă şi către comunitatea 
care le include. 

Există momente în viaţa personală a copiilor preşcolari care-i fac să-şi 
reactualizeze amintiri dragi. Aceste momente trebuie să le deosebim din şirul clipelor 
obişnuite, spre a le investi cu o frumuseţe care să le confere o prezenţă mai luminoasă 
decât  viaţa de zi cu zi. Printre acestea se numără şi sărbătorile de iarnă, care, în fiecare 
an trezesc emoţie şi bucurie în sufletele micuţilor. Ei aşteaptă cu înfrigurare sosirea 
acelui Moş de basm care, venind de peste mări şi ţări, aduce în traista lui câte un dar 
pentru fiecare. Ştiind că Moş Crăciun oferă daruri mai ales celor cuminţi, se străduiesc 
să fie în această perioadă mult mai ascultători. Pregătirile care se fac în grădiniţă pentru 
întâmpinarea moşului le dau posibilitatea preşcolarilor să-şi pună în valoare abilităţile 
şi creativitatea: fac globuri, clopoţei, beteală, fulgi de zăpadă, cu care împodobesc clasa 
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şi pomul de Crăciun, împodobirea pomului de Crăciun  aducând multă bucurie şi 
emoţie în sufletele copiilor. 

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 si costumul 
popular specific sărbătorilor. Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de a prezenta micii 
interpreți cu frumusetea portului  popular, colindele cu obiceiuri stravechi: „Colind de 
Craciun"; „Florile dalbe"; „Sculati gazde nu dormiti"; „Domn, Domn sa-nălțăm"; 
„Cerul si pamantul" s.a.m.d., iar copiii traiesc  cu intensitate aceste momente, făcându-
ne mândri că suntem români. Este necesar să se facă cunoscute copiilor obiceiurile, 
datinile străbune deoarece acestea contribuie la dezvoltarea dragostei față de ținutul 
natal, acestea constituie suportul pe care se vor sprijini sentimentele în perioadele de 
vârstă următoare și constituie un bun mijloc de integrare a copilului în spiritualitatea 
poporului român.  

În contextul pandemic, anul acesta copiii nu au putut să îl primească în sala de 
clasă pe Moș Crăciun dar, a poposit în centrul orașului, la invitația primăriei, dând 
posibilitatea tuturor copiilor să îl vadă, să își exprime dorințele arzătoare. Cu sprijinul 
primăriei, Moș Crăciun a trimis cadouri tuturor copiilor înscriși în grădiniță, acestea 
fiind descoperite de copii, cu mare emoție și surprindere, sub bradul împodobit, așezat 
la intrarea în grădiniță, dând posibilitatea părinților să vadă bucuria din ochii copiilor 
la găsirea cadourilor, să simtă alături de ei magia sărbătorilor. Lăngă bradul împodobit, 
am încercat să intensific emoția și magia momentului, prin prezentarea unui program 
de colinde, pregătit special de copii pentru părinți, întrucât accesul acestora în grădiniță 
este interzis iar copiii simt nevoia să îi aibă alături de ei.Participarea afectivă a 
părinților la evenimentele din viața copiilor, le oferă bucurie, liniște și siguranță. 

În concluzie, împreună cu părinţii putem stabili strategia şi atitudinea comună în 
ceea ce priveşte modul de a trata copilul, care să-i confere acestuia toate atuurile pentru 
dezvoltarea viitoare, să-l ferească de conflicte, frustrări, confuzii. Astfel, părinţii vor 
deveni parteneri reali cu care să ne împărtăşim emoţiile şi reuşitele, dăruindu-le lor şi 
copiilor lor satisfacţii mari pe plan sentimental: Educator-Părinte-Copil, împreună într-
un climat de veselie şi dăruire. 
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COLINDATUL ROMÂNESC 

 
Prof. înv. primar BĂEȘU ALINA,  

Școala Gimnazială Anton Pann, Râmnicu Vâlcea 

 
În calendarul popular fenomenul colindatului apare sub diferite denumiri zonale 

în perioada solstiţiului de iarnă. Colindatul este scenariul morţii şi renaşterii divinităţii 
adorate împreună cu timpul anual sau sezonal ce îl reprezintă, compus din texte 
ceremoniale - colinde - formule magice, dansuri, sunete, gesturi interpretate din casă 
în casă pe uliţe sau în anumite locuri din vatra şi moşia satului de o ceată sacră.  

Colindatul este o datină pe care o găsim numai la popoarele creştine şi are loc 
cu ocazia celei mai mari sărbători, şi anume Crăciunul. La fiecare popor datina 
colindatului se prezintă sub două forme distincte: profană şi religioasă.  

La români colindatul este de multe feluri. Avem şase feluri de colindat de tip 
profan.  

1. Colindatul propriu-zis, cel serios al flăcăilor şi oamenilor în vârstă, care are 
loc în noaptea dinspre Crăciun. Colindătorii  se adună în cete bine rânduite. Fiecare 
grup își alege un conducător, numit de obicei „vătaf” sau „jude”. Colindătorilor 
propriu-ziși li se alătură câțiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci și traiste, darurile 
primite. Pe vremuri, fiecare ceată putea să ia la colindat numai o anumită parte a satului, 
având grijă să nu pătrundă în zona ce se cuvenea alteia. Odată intrați în curtea casei, 
colindătorii își deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunați în prag. Cântecele 
sunt întotdeauna însoțite de dansuri. După ce cântecele și dansurile din fața casei s-au 
terminat, gazda își invită colindătorii în casă. Aici, înainte de așezarea la masă pentru 
ospățul comun, vătaful cetei poruncește să se cânte alte câteva colinde. Numărul 
colindelor – ca de altfel și durata întregii ceremonii – depinde în mare măsură de rangul 
gazdei și de belșugul de daruri pe care ea urmează să le ofere colindătorilor.  

2. Colindatul copiilor are loc de obicei în ajunul Crăciunului . Cetele de 
colindători sunt alcătuite cu precădere din copii, obiceiul numindu-se de altfel 
„colindul copiilor”, spre deosebire de colindatul propriu-zis, la care participă numai 
feciorii și oamenii maturi. După miezul nopții de 23/24 decembrie, copiii pornesc în 
grupuri mici să colinde din casă în casă. Cântecele și urările lor sunt scurte și adesea 
hazlii. Intrând în curți sau bătând la uși, copiii intonează în cor. „Bună dimineața la 
Moș Ajun/Că-i într-un ceas bun”. Sau într-o variantă mai cunoscută: „Bună dimineața 
la Moș Ajun/Ne dați, ori nu ne dați?” Indiferent dacă gazda deschide sau nu ușa, același 
cor de glasuri mititele, mai degrabă entuziaste decât armonizate, continuă să cânte: 
„Am venit și noi odată/La un an cu sănătate/Și la anul să venim/Sănătoși să vă 
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găsim/Ne dați, ne dați/Ori nu ne dați”. Dacă gazda binevoiește să le deschidă, copiii 
vor avea parte de obișnuitele daruri: colaci, covrigi, cozonac, nuci, mere și chiar bani. 
Astăzi, colindul copiilor s-a degradat simțitor. Fără să mai aștepte miezul nopții, cetele 
de copii încep să colinde încă de la amiaza zilei de 23 decembrie. Devenit rar pe la case 
și gospodării, colindul a invadat în orașe mijloacele de transport în comun. Dar lucrul 
cel mai grav este, poate, că bucuria firească a întâmpinării zilei de Crăciun a fost 
înlocuită cu o frustă motivație pecuniară.  

  3. Pluguşorul este o formă de colindat cu caracter agrar şi legat exclusiv de Anul 
Nou. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de 
fertilitate, „Pluguşorul" a ajuns o urare obişnuită de recolte bogate în anul care abia 
începe. În cadrul acestui colind se regăsesc și elemente teatrale. Principalul subiect este 
munca depusă pentru obținerea pâinii cea de toate zilele. Pluguşorul este 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. 

  4. Umblatul măştilor care adesea se ataşează la pluguşor, la colinde, de obicei de 
Anul Nou. În satele bucovinene se obişnuieşte ca „mascaţii” să umble în ceată, care 
reuneşte personaje mascate: ursul, capra, căiuţii, cerbii, urâţii, frumoşii, dracii, doctorii, 
ursarii, bunghierii etc. După lăsarea serii, ceata cea mare se împarte în grupuri care 
merg din casă în casă, până la răsăritul soarelui, atunci când Anul Nou îşi intră în 
drepturi. Umblatul cu Capra 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: cerb în Hunedoara, colind cu capra sau 
ţurca în Moldova şi Ardeal, boriţă (de la bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi 
Oltenia, capra este denumită „brezaia” (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii), şi 
obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. 

5. Vasilca este întâlnită la ţiganii din România. Această datină constă în a umbla 
în ajunul Anului Nou pe la casele gospodarilor. “Vasilca” sau “Vasâlca”, aşa cum mai 
este cunoscut în anumite părţi ale României, este un colind derivat din obiceiurile 
robilor ţigani, care pe vremuri împodobeau un cap de porc cu mărgele. În Muntenia, 
acest obicei a fost adaptat în decursul anilor, cetele de colindători înlocuind capul de 
porc cu o păpuşă frumoasă. Potrivit legendei, atunci când ţiganii erau încă sclavi, ei 
cereau de la domni capul porcului tăiat de Craciun, pe care îl purtau pe la oameni cerând 
bani. În anumite părţi ale ţării, se păstrează şi acum varianta initială, care are ca recuzită 
o căpăţână de porc pusă pe o tavă şi împodobită cu flori de hârtie şi alte diverse 
ornamente. La final, colindătorii primesc bani, vin şi carne.  

6. Sorcova este aceea cu care umblă copiii mici de la 3 la 9 ani. Aparținând 
obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu Sorcova e mai cu seamă bucuria copiilor. 
Aceștia 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 Sorcova vine de la 
cuvântul bulgar surov (verde fraged), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă dintr-un 
arbore. Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane, Sorcova joacă 
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întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrate 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. 

Pentru Crăciun la români mai sunt colindările strict religioase şi anume Steaua şi 
Vicleimul (Viflaimul). Steaua - cu aceasta umblă copiii în toată perioada Crăciunului 
până la Bobotează. Vicleimul sau Irozii constă în teatrul religios al românilor de la 
Crăciun până la Bobotează. La români colindătorii au vârste între 18-45 ani, tineri sau 
părinţi de familie care se bucură de orice petrecere. 

Poezia colindelor este foarte bogată şi variată ca text. Colindele sunt cântecele 
idealului. Lumea colindelor este o lume de eroi şi oameni ce trăiesc fericirea.Colindatul 
în România este şi azi un obicei viu, performat pe uliţele satului dar, în acelaşi timp, 
colindele au intrat şi în repertoriul echipelor folclorice, interesate de păstrarea 
tradiţiilor, încât putem spune că vechile tradiţii renasc într-o haină nouă. 
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IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. preșc. Balaci Claudia-Gabriela 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4, Târnăveni 

 

       ,,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 
 
          
          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. 
        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 folosi toate ocaziile pentru a comunica 
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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. 
       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.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. 
 
         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. 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.  

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 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 conștientă, 
interesantă şi reciproc avantajoasă.  
         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 acestor 
serbări. 
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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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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE 

 
P. i. p. BALACI MARIA 

Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu”, Craiova 

          

 

          Familia contemporană este puternic influențată de schimbarile majore din cadrul 
societății actuale, cunoașterea și înțelegerea familiei în calitate de partener constant și 
autentic devenind o prioritate. Prezența în cadrul diferitelor familii a elementelor 
tradiționale cu elemente moderne generate de noi realități socio-economice determină 
o diversificare a familiilor și a situațiilor considerate anterior atipice. În acest 
context, pentru a atrage familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, prin 
atitudini și comportamente noi, adecvate. Cunoașterea familiei de către școală devine 
extrem de importantă și are în vedere cunoașterea trăsăturilor, calităților, problemelor 
sale specifice, a valorilor  si normelor pe care le promovează, a avantajelor pe care le-
ar putea avea. 

După cum arată Agabrian (2005), din parteneriatele şcoală - familie cei câștigați 
sunt, în esență, 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. 

          Demersurile / acțiunile din partea școlii, pentru depășirea dificultăților existente 
la nivelul relației școală – familie, vizează: 

        * creșterea inițiativei și implicării managerilor școlari în sensibilizarea și 
atragerea familiei; 

        * elaborarea unor proiecte centrate pe parteneriatul cu părinții; 

         *transformarea comitetelor de părinți în structuri actve și dinamice, cu rolul de 
interfață în relația școal-părinți; 

        * diseminarea unor informații clare cu privire la scoală, la activitățile și 
problemele sale; 
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         *organizarea unor activități extrașcolare diverse în regim de parteneriat. 

          Studiile de specialitate au evidențiat următoarele: 

        a. Implicarea familiei este o parte importantă pentru calitatea educaţiei, pentru un 
mediu sigur de învăţare şi de achiziţii ale elevilor. 

       b.  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. 

        c. Toţi părinţii doresc cea mai bună educaţie pentru copiii lor. 

       d.  Majoritatea părinţilor vor să se implice mai mult în educaţia copiilor lor, dar 
mulţi nu ştiu cum să procedeze. 

       e.  Majoritatea cadrelor didactice simt că implicarea părinţilor este o parte vitală a 
succeselor, dar mulţi nu ştiu cum să-i implice pe aceştia. 

        f. Şcolile trebuie să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor. 

        g. De 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. 

        h. Şcolile trebuie să-i încurajeze pe părinţi să le devină parteneri şi să poată lua 
împreună decizii cu privire la educaţia copiilor lor. 

Parteneriatul școală – familie, pentru a fi eficient, trebuie să vizeze dezvoltarea pe mai 
multe paliere comune cadrelor didactice și părinților, și anume : 

®   Luarea deciziilor 

®   Acordarea sprijinului 

®   Predarea 

®   Studiul 

®   Comunicarea 

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 educaţiei elevilor. Astfel: 

®   Şcoala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ. 

®   Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul 
copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului. 

®   Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie. 
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Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi 
şcoală se consideră ca un sistem de îndatoririreciproce în colaborarea părinţilor 
cu şcoala pentru a educa şi forma copilul. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Educatoare  BĂLĂNICĂ GEANINA 

GRĂDINIȚA CU P.P. „CAMIL RESSU”, GALAȚI 

 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

 

            Educarea copiilor nu este o problemǎ numai a întregii societǎţi. Familia 
constituie prima şcoalǎ în care copilul socializeazǎ, iar grǎdiniţa este forma 
instituţionalizatǎ care continuǎ şi completeazǎ ceea ce familia începe. De aceea este 
necesar ca între grǎdiniţǎ şi familie sǎ existe o legǎturǎ permanentǎ. 

            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. 

            Grădiniţa ar putea fi privită ca o extensie a familiei; şi viceversa.  Și acest lucru 
presupune ca părintele să înteleagă că implicarea lui nu se oprește la poarta grădiniței, 
ci că el trebuie să rămână conectat cu nevoile preșcolarului,de aici importanța 
colaborării strânse dintre educatoare și familie. Este parteneriatul care lucrează pentru 
starea de bine a copilului. 

             Parteneriatul grădiniță –familie este relația cea mai profitabilă pentru toți cei 
ce participă la edeucarea copilului;colaborarea între cele două presupunând o 
comunicare eficientă și efectivă. 

            Ultima perioadă a fost una atipică,o situație excepțională,generate de pandemia 
Covid-19,când s-au sistat cursurile față în față,activitatea educațională fiind transferată 
în mediul on-line.Impunerea stării de urgență a a dus cu sine schimbări importante în 
rutina zilnică a preșcolarilor.În toată această perioadă,cât și în perioada imediat 
următoare,principalul sprijin la care am apelat în activitatea cu preșcolarul a fost cel al 
părinților. 

             Mutarea în mediul on-line a constituit o provocare pentru cei implicați,pentru 
preșcolari și părinți,chiar și pentru cadrele didactice.Activitatea peșcolarilor în toată 
această perioadă a fost cea mai afectată,nevoile preșcolarilor de contact direct cu 
adultul și cu ceilalți copii,precum și capacitatea mica a acestora de concentrare au făcut  
învățarea on-line uneori imposibilă. 

105



            Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de 
grădiniță online pot fi o oportunitatea de a întări relația familie-școală de care e atâta 
nevoie pentru viitorul copiilor.   

           Comunicarea constantă dintre educatoare și părinte a fost importantă atât pentru 
părinte,pentru că acesta a primit sprjin din  partea educatoarei pentru a organiza rutina 
zilnică a preșcolarului,așa cum obișnuia să o facă și la grădiniță,pentru a-l menține pe 
acesta din urmă conectat la ceea ce obișnuia să facă și ce înseamnă grădinița, când și 
cum are nevoie copilul să fie ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un 
comportament pozitiv. iar pe de altă parte,de un real ajutor îi este educatoarei,care va 
înțelege contextual familiei,jocurile ce îl atrag pe preșcolar și poate veni în 
întâmpinarea și ajutorul părinților cu propuneri privind activitatea preșcolarului, află 
de la părinți ce nevoi are copilul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții resimte 
acesta în această perioadă.. 

            Antrenand familia ca partener in educatie, gradinita asigura sustinerea optima 
a invatarii copiilor si a nevoilor lor de dezvoltare. Programul instructiv- educativ din 
gradinita de copii recunoaste importanta familiei in viata copilului si stabileste strategii 
efective de includere a parintilor in programele gradinitelor. 

            Dacă adesea au apărut conflicte în relația părinte-profesor această situație poate 
fi privită o oportunitate pentru o transformare pozitivă . 

 

“Reușim împreună sau eșuăm împreună! “ Mirela Ștețco (Teach for Romania) 
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Magia sărbătorilor de iarnă,  

bucuria copiilor de la 1 la 100 de ani 

 

 

Prof. Balota Maria-Laura 

 Liceul Tehnologic Special Nr. 1  

Localitatea Oradea, Jud. Bihor 

 

Se apropie sărbătoarea Crăciunului. Fiecare în parte aşteaptă cu nerăbdare 
sosirea acestui timp magic  dar copiii sunt cei mai însufleţiţi la gândul apropierii 
sărbătorilor şi pun mult suflet în pregătirea acestora.  

Nerăbdarea firească şi emoţia lor începe cu aşteptarea sosirii Sfântului Nicolae; 
e seara când îşi pregătesc ghetuţele şi pândesc la geam, doar-doar acum îl vor vedea 
venind pe moşul copilăriei care ajunge mereu numai după ce Moş Ene trece pe la genele 
lor şi ei se scufundă dulce în somnul cu vise pe tărâmuri magice unde feeria iernii 
străluceşte ca-n basme, unde renii înhămaţi la sanie vorbesc scuturând veselii clopoţei 
de la zgardă, fulgii de zăpadă dansează şi râd bucuroşi că zâna iernii i-a lăsat să se 
dezlănţuie într-un dans al voioşiei şi unde, în sfârşit, îl văd pe Moş Nicolae venind cu 
sacul plin de bunătăţi şi de cadouri pentru copiii cuminţi. Dimineaţa, după o noapte 
plină de bucuriile din vis, urmează încântarea şi fericirea trăită de copii la deschiderea 
cadourilor primite. Emoţia pregătirii programului artistic pentru serbarea de Crăciun 
va fi cea care îi va însufleţi în următoarele zile. Copiii primesc rolurile, poeziile, 
cântecele de iarnă şi colindele pe care trebuie să le pregătească pentru a le prezenta pe 
scenă, le repetă entuziasmaţi şi se ascultă reciproc până le ştiu pe de rost.  

În sfârşit, după ce trec săptămânile în care elevii au răspuns la lecţii, au dat teste 
şi lucrări scrise, au luat note bune pentru a avea medii onorabile, soseşte săptămâna 
serbării de Crăciun. Toată şcoala freamătă de bucurie, se împodobesc clasele şi sala 
festivă cu lucrările tematice ale elevilor, bradul frumos împodobit îşi aprinde luminiţele 
tremurătoare care se aseamănă cu Steaua magilor şi toată lumea aşteaptă momentul 
artistic pregătit cu sufletele luminate de bucuria marii sărbători care se apropie.  

În prima parte a serbării urcă pe scenă elevii claselor V-VIII şi prezintă poeziile, 
cântecele de iarnă şi colindele pregătite, acompaniind ritmul acestora cu sunetele 
zurgălăilor scuturaţi cu entuziasm. La final prezintă urarea de an nou şi în ropotul 
aplauzelor coboară de pe scenă lăsându-i pe colegii lor mai mari să prezinte momentele 
artistice pregătite. După sceneta de Crăciun, elevii au cântat colinde şi au recitat 
poeziile cu mari emoţii. Fiecare moment a fost încurajat şi răsplătit cu aplauze. Surpriza 
serbării a venit din partea domnilor profesori care  au susţinut un concert cântând  
colinde pe voci, creând o atmosferă deosebită, emoţionând spectatorii, introducându-i 
în atmosfera de acum 2000 de ani când magii călătoreau urmând steaua luminoasă de 
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pe cer ca să-l găsească pe Pruncul nou născut într-o iesle din Betleemul Iudeii pentru 
mântuirea şi salvarea noastră. Elevii au primit cu entuziasm surpriza făcută de dascălii 
lor, ridicându-se în picioare şi aplaudând minute în şir.  

În încheiere toţi cei prezenţi au colindat la unison iar elevii au primit darurile 
pregătite şi lăsate de Moş Crăciun care a trecut discret pe la şcoala noastră.  
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 

 

Prof. înv. preșcolar: Băncuță Georgiana-Ana  

 
Activitățile educative “întrețin dezvoltarea complexă a personalității și realizarea 

unor schimbări de comportament”.  

Cum educația nu se limitează  doar la informațiile și experiențele copilului din spațiul 
instituționalizat, un impact deosebit asupra dezvoltării îl are mediul în care trăiește 
copilul. 

Familia reprezintă mediul natural al copilului, primul mediul educogen pe care 
îl întâlnește copilul, părinții fiind primi mentori reali din viața lui, care îi oferă acestuia 
din urmă informații și învățături despre lucruri și fenomene din natură și societate și îl 
ajută să își însușească norme și reguli de conduită. 

Grădinița este primul spațiu instituționalizat în care pătrunde copilul în care  
socializează, explorează, descoperă, cunoaște, învață și își formează priceperi și 
deprinderi necesare evoluției sale ulterioare. 

Pentru o dezvoltare plenară  și armonioasă,  educația primită  de copil în școală trebuie 
să  fie susținută  de familie, aceasta având rolul de partener activ la procesul de formare 
și dezvoltare al copilului. 

Parteneriatul este definit de C.  Boca ca fiind “procesul de colaborare dintre două 
sau mai multe părți care acționează împreună  pentru realizarea unor interese sau 
scopuri comune”.  

Autori precum Rădulescu și Tîrcă (2002) consideră că relația partenerială la nivel 
educațional constituie un element cu  semnificații majore  din perspectiva unui 
învățământ de calitate. 

Parteneriatul dintre grădinită și familie are multiple avantaje atât pentru agenții 
educației, cât și pentru beneficiarii acesteia.  Prin avantaje, M Agabrian și V. Millea  
amintesc: îmbunătățiare abilităților educaționale ale părinților; dezvoltarea abilităților 
de lideri ale părinților; conectarea familiilor cu membrii școlii și ai comunității; oferirea 
de servicii și suport familiilor.     

Relațiile care se stabilesc între grădiniță și familie influențează  modul în care copilul 
se va raporta la instituțiile sociale și la comunitate. De altfel, prin reușita educatorului 
de a avea  o colaborare de succes cu  familia , acesta contribuie la “înțelegerea și 
sensibilizarea părinților față de nevoile copilului  pentru promovarea reușitei integrării 
în ciclul primar a viitorului școlar și, mai târciu, în viața socială”. 
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Modalitățile de realizare a colaborării dintre grădinită și familie utilizate de 
cadrele didace sunt: antrenarea părinților/bunicilor ca voluntari în activitățile grupei; 
afirmarea rezultatelor copiilor la nivelul grupei; organizarea unor activități de 
informare și formare a părinților; promovarea activităților grădiniței la nivelul familiei 
prin diferite resurse de mediatizare; inițierea unor forme diferite de organizare a 
colaborării dintre grădiniță și familie. 

Pentru o comunicare eficientă cu părinții, educatoare poate utiliza următoarele 
instrumente: raportul școlar, carnetul de mesaje, scrisoarea, afișierul, email-ul, 
telefonul etc. 

 J.L. Epstein susținea în anul 2001 faptul că, la nivelul învățământului  preșcolar, 
există câteva tipuri de implicare a familiei  care ajută la crearea unor parteneriate 
eficiente cu părinții. Acesta evidenția: dezvoltarea abilităților parentale pentru a crea 
medii familiale care să sprijine experiențele de învățare ale copiilor (oferirea de 
informații referitoare la modul de organizare al spațiului de acasă cu scopul de a facilita 
activitatea de învățare și joc); îmbunătățirea comunicării (elaborarea unor portofolii în 
care este prezentată activitatea copiilor și trimiterea acestora acasă spre consultare); 
inițierea studiului la domiciliu (realizarea de jocuri și activități împreună cu părinții); 
implicarea părinților în luarea deciziilor (înscrierea în consiliu de părinți, stabilirea 
activităților opționale care se vor desfășura la nivelul grupei). 

Având în vedere faptul că în ultimii ani accesul părinților în  instituțiile de 
învățământ a fost restricționat din cauza pandemiei,  comunicarea s-a realizat în mare 
parte prin intermediul tehnologiei, însă implicarea părinților în activitățile instructiv 
educative a rămas la fel de importantă. 

În acest an școlar, după ce preșcolarii grupei mici  au învățat despre ce înseamnă 
magia sărbătorilor de iarnă, au simțit spiritul crăciunului care a cuprins sala de grupă 
și au făcut cunoștință cu tradițiile și obiceiurile specifice acestor sărbători, au avut 
misiunea ca, împreună cu părinții, în data de 23 decembrie să surprindă în fotografii 
modul în care această magie se regăsește în casele lor și împărtășească împreună cu 
educatoarea și ceilalți preșcolari modul în care se pregătesc să îl aștepte pe Moș 
Crăciun. 
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Importanța sărbătorilor de iarnă  

 

 

Bandi Izabella Katalin  

An școlar: 2021- 2022  

 

 

Sărbătorile de iarnă sunt cele mai îndrăgite de copii, deoarece  sunt asociate cu 
sosirea celor două personaje mirifice din tradiția poporului român, respective Moș 
Nicolae  și Moș Crăciun. Aceștia, împreună cu bradul împodobit, cadourile, colindele  
și magia nopților de iarnă, îi determină pe copii să trăiască intens evenimentele mult 
așteptate. Pornind de la aceste considerente, am hotărât ca în săptămânile ce preced 
sărbătorilor de iarna, să desfășurăm un proiect tematic pentru  aprofundarea 
cunoștințelor copiilor despre tradițiile românești.  

Scrisoare către părinți: Dragi părinți,, 

Având în vedere că se apropie  sărbătorile de iarnă ce reflectă bucuria ghetuțelor 
pline și  magia Crăciunului, ne-am hotărât să desfășurăm un proiect tematic de 3 
săptămâni. În această perioadă vom parcurge o serie de activități având ca teme 
tradițiile și obiceiurile străbune din preajma Crăciunului. De aceea am dezvoltat 
Proiectul tematic “BUCURIILE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ”. 

În acest scop, insistăm să discutați cu copiii dumneavoastră evenimente și 
aspecte care au legatură cu acest subiect. 

Vă rugăm să veniți în sprijinul nostru cu diverse materiale specifice temei mai 
sus mentionate (ex.: carti, reviste, imagini, fotografii ale copiilor de la sarbatorile 
precedente, etc.). 

Vă mulțumim! 

Educatoarea 
 

SCRISOARE DE MULȚUMIRE 

 Dragi părinţi, vă mulţumim pentru tot sprijinul acordat în derularea acestui 
proiect, din care, noi copiii, am învăţat foarte multe lucruri interesante şi vă invităm să 
vizionaţi expoziţia cu lucrările realizate în  toată această perioadă. 
                                                    

                                                                            Vă aşteptăm cu drag! 

 Copiii grupei  şi educatoarea.  
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IMPORTANȚA SUPORTULUI PARENTAL  

CA SPRIJIN EMOȚIONAL 

 

Prof. Banea Laureta Speranța 

Grădinița cu P. P. nr. 4 Măcin, jud. Tulcea 

 
Există  astăzi o multitudine de tipuri de suport parental ce implică diferite metode 

și tehnici de susținere în lucrul cu părinții, promovând importanța sprijinului parental 
și modalitățile prin care părinții pot fi susținuți spre autoajutorare. Suportul social are 
beneficii explicite asupra sănătății și bunăstării , prin încurajarea integrării sociale, 
stimularea stimei de sine, a emoției pozitive și reducerea marginalizării - toate acestea 
fiind esențiale nevoilor sociale și apar pe parcursul dezvoltării unor relații pozitive 
semnificative.  

Suportul parental poate fi încadrat atât în categoria profesionist – părinte, cât și 
în categoria ,,sprijin de la egal la egal”,  părinte-părinte. Ambele categorii de suport au 
numeroase avantaje precum beneficii de încurajare spre autoajutorare sau de 
ameliorare și control al stresului ce conduce la anumite condiții de sănătate precare. De 
asemenea, suportul parental poate fi împărțit în tip de suport individual și tip de suport 
de grup, în funcție de resursele din mediul în care este necesară intervenția. 

Programele de educație parentală s-au dezvoltat ca răspuns la circumstanțele 
sociale actuale, care impun prin particularitățile lor, utilizarea de noi practici parentale, 
cu ajutorul cărora părinții să poată crește copii adaptați condițiilor sociale actuale, dar 
și flexibili în a se adapta contextelor viitoare. Dacă ne referim la contextul actual, 
putem spune că rapiditatea cu care se produc schimbările în sfera socială, alterarea 
statutului familiei, anxietatea manifestată în domeniul parentalității, determină părinții 
să resimtă nevoia de sprijin specializat în vederea însușirii de noi practici pentru 
exersarea parentalității. Aceste achiziții sunt necesare, dacă ținem cont de faptul că 
practicile parentale sunt percepute ca fiind factorul cu cea mai mare influență asupra 
rezultatelor copiilor. 

Familia, în calitate de cel mai apropiat context al copilului, influențează modul 
în care copilul se dezvoltă și prin urmare disfuncționalitățile existente în sistemul 
familial generează disfuncționalități în dezvoltarea copilului. Disfuncționalitățile pot 
apărea în urma confruntării familiale cu situații de  adversitate cronică (de exemplu: 
șomaj prelungit, sărăcie, monoparentalitate, existența de boli cronice, etc.) sau ca 
urmare a existenței unor practici neadecvate de interacțiune a membrilor (comunicare 
defectuoasă, management neeficient al emoțiilor, absența metodelor de disciplină 
pozitivă a copiilor). 
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Un program de Educație Parentală este eficient dacă este constituit ca instrument 
de prevenire/intervenție utilizat tocmai pentru a-i sprijini pe părinți să-și dezvolte 
practici parentale sănătoase, atât în prezența condițiilor nefavorabile de viață, cât și în 
absența acestora.  

Programul de Educație Parentală Apreciativă este o formă a intervenției de grup, 
sistematică și coerentă care propune modalități pozitive de interacțiune a părinților, 
contexte de descoperire și amplificare a experiențelor pozitive cu copiii, cadru de 
valorizare și stimulare a unor noi atitudini și comportamente, precum și îmbogățirea 
nivelului de cunoștințe legate de creșterea, îngrijirea și dezvoltarea copilului. 
Moderatorul / Educatorul parental încurajează permanent construirea și menținerea 
unui climat confortabil, de siguranță și protecție personală, care să favorizeze totodată, 
constuirea unei rețele de sprijin între participanți. 

Principiile Programului de Educație Parentală Apreciativă sunt: 

 Centrarea pe experiență 
 Centrarea pe succes 
 Fructificarea legăturii dintre viziunea pozitivă și acțiunea pozitivă 
 Crearea unei relații de parteneriat între educator și părinți  
 Principiul procesului paralel în educație parentală 
 Principiul construcționist în educația parentală 
 Principiul simultaneității 
 Principiul poetic 
 Principiul anticipării 
 Principiul proiecționismului social 
 Principiul participării 

Grupurile de suport parental sunt create pe premisa că interacțiunile de susținere cu 
persoane care au experimentat probleme similare pot oferi individului un simț de 
împuternicire, o creștere a autoeficacității și sporesc abilitățile de adaptare. Dealtfel , 
s-a demonstrat că persoanele care participă la grupuri de suport pe discuțiile aceleiași 
arii de interes au arătat înțelegere și pot primi un suport mutual și empatic, pe care în 
relațiile sociale deținute nu le pot primi. Acele persoane din mediile sociale cu care 
interacționează individul pot prezenta lipsa experienței specifice prin care o persoană 
trece la un moment dat, iar acest lucru face individul să fie incapabil de a se exprima 
liber fără să creadă că va fi judecat. Astfel, s-a constatat faptul că persoanele care au o 
experiență de stres similară, au o capacitate de a răspunde în mod empatic mai mare, 
datorită unei înțelegeri comune ale unei problematici. 

 Asigurarea suportului emoțional reprezintă oferirea de empatie, comunicare, 
preocupare, afecțiune, încredere, acceptare, încurajare. Pe scurt, este vorba de căldura 
și grija furnizate de grupe de sprijin social. 
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Poezia obiceiurilor de iarnă. Colinda românească 

 

 

Bibliotecar,  

BARB MIRELA, Colegiul National “Lucian Blaga” Sebes, jud. Alba 

Bibliotecar, 

BARB GIANINA, Școala Gimnazială “Vasile Goldiș”, Alba Iulia, jud. Alba 

 

 

 Prima impresie pe care cititorul iubitor de frumos o are asupra poeziei 
obiceiurilor românești tradiționale este puritatea ei. Într-un scenariu desfășurat în 
cadrul natural al zăpezilor imaculate, Moș Ajunul, colindele, plugușoarele, sorcova 
întăresc sentimentele efervescente și optimiste ale românului. Obiceiurile de iarnă îl 
însoțesc pe om o viață întreagă. 

 Iubitorii de folclor își amintesc de frumoasele zile ale copilăriei lor:”Era seara 
de Ajun, Seara mare… afară era ger aspru și sec, iar zăpada căzută de câteva zile, 
reflecta lumina lunei. Din când în când se auzea ritmul dubelor, amestecat cu lătratul 
câinilor îngrijorați de acest zgomot neobișnuit. Erau dubașii (colindătorii). 

 Înmulțirea culegerilor de texte din toate zonele țării au dovedit cât de complexă 
poate fi explicarea științifică a translației de la serbările romane la datinele legate de 
colindatul românesc. 

 În vechime, Anul Nou era sărbătorit la 1 martie, o dată cu venirea primăverii. Se 
presupune, astfel, că toate colindele de rit agrar sau plugușoarele care printr-o filiație 
genetică complexă au ajuns până la noi, erau legate de momentul reînvierii naturii și al 
speranțelor de mai bine ale grupurilor umane. Vechiul calendar roman a fixat Anul Nou 
la Calendele lui Martie. Mai tarziu, in vremea lui Pompilius, Anul Nou a fost strămutat 
la Calendele lui Ianuarie.  

 A doua mare mutație în ciclul obiceiuri din cadrul  sărbătorilor romane avea să 
aducă introducerea creștinismului. Cea mai importantă sărbătoare creștină, Crăciunul 
a fost fixată în ziua de 25 decembrie. Biserica a creat propriile ei colinde cu subiect 
religios. La noi aceste texte s-au răspândit abia prin secolele XVII-XVIII.  Creștinismul 
a tins mereu, prin toate mijloacele să stârpească obiceiurile păgâne, insă nu a reușit, 
cântecele de stea și colindele laice au continuat să se influențeze reciproc. 

 O simbolică generalizată, datorită arborescenței alegorice a colindei, conferă un 
câmp larg de desfășurare a epitetelor, metaforelor, hiperbolelor. 

 Colindatul propriu-zis cu întreaga sa desfășurare  ceremonială  are loc în 
majoritatea satelor ardelene la Crăciun, colindele cântându-se in special noaptea. 
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Astfel, gazdele sunt trezite din somn:  “Sculați, boieri, nu durniț” sau “Scoală, scoală 
gazdă bună/ Că nu-i vreme de durnit/ Că-i vremea de-mpodobit”. Colindatul se 
desfășoară  în Transilvania  afară, la ușă sau la fereastră, în casă. Darul nelipsit după 
datină este colacul. Dar răsplata principal pentru colindat constă în bani, la care se 
adaugă după voie covrigi de târg, băutură, carne. Colindatul este fundamental atât în 
zona transcarpatică, cât și în zona ciscarpatică. Se constată că la colindatul traditional 
care se desfășoară cu precădere de Crăciun, participă întreaga comunitate sătească, fie 
în calitate de colindători, fie în calitate de gazde. 

 În procesul de transformare a colindei sub inflența creștinismului au existat mai 
multe etape:  

 Influența creștină se manifestă sub forma unor formule de încheiere, a 
unor refrene introduse în vechile versiuni populare. 

 În ciuda incompatibilității lor, filonul popular și cel creștin coexistă în 
unul și același exemplar. 

 Cele două filoane reunite în același exemplar sub forma a două personaje 
sau două soluții dramatice se concurează și se dezmint reciproc.  

 Filoanele fuzionează la nivelul personajelor. 

 Elementele care aparțin miraculosului popular se estompează și sunt 
treptat eliminate. 

 Personajele mitologice populare sunt înlocuite cu sfinți. 

 Intervenția eticii creștine care modifică comportamentul eroilor. 

Creștinismul nu poate fi considerat un factor constitutiv al colindei, ci o influență 
suprapusă. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

PROFESOR KINETOTERAPEUT: BARBU MARIA – DANA 

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVA BRAȘOV 

 

  

 Terapia de recuperare ca și educația unui elev reprezintă un efort de echipa. 

 Succesul unei bune desfășurări a activităților educative și de recuperare îl are 
acest triunghi echilateral dintre profesor-elev-părinte. Relația dintre aceștia se bazează 
mereu pe o bună comunicare, încredere reciprocă, creativitate, disponibilitate, 
seriozitate și sinceritate. 

 ” A educa înseamnă a fi un artizan al personalității,un poet al inteligenței,un 
semănător de idei ”- de Augusto Cury 

 

 Fie ca vorbim de educarea comportamentului elevului sau de reeducarea posturii 
corporale a elevului suntem dependenți de acest triunghi echilateral. 

 Raportadu-ma la situația actuală, la trecerea sistemului de invățămant în mediul 
online, parteneriatele cu părinții s-au conturat și mai bine, punand accentul mai mult 
pe comunicarea dintre profesor-elev-părinte. Mediul online a deschis mințile creative 
ale profesorilor, ” obligați” fiind să propuna jocuri, activități educative și de recuperare 
si a amplificat dorința părinților de colaborare pentru ca acestea sa se poată desfășura 
într-un mediu sigur si sănătos pentru elev. 

 Aceste parteneriate favorizează crearea legăturii dintre familie si elev, 
înțelegerea de către familie că nu doar școala și profesorii sunt responsabili de educația 
copilului, de dezvoltarea fizică armonioasă și emotională a acestuia, ci și ei , părinții, 
prin implicarea în viața și activitatea copilului de acasă.  

Procesul educațional și de recuperare a elevilor trebuie să fie continuu prin 
implicarea părinților. 

Performanțele elevilor din învățămantul special sunt despre integrarea copiilor, 
empatia lor, asimilarea unor deprinderi, proceduri și chiar mod de viață sub 
supravegherea profesorilor la școală, continuand acasa împreună cu părinții toate 
aceste activități. 

Colaborarea în cadrul trioului profesor-elev-părinte trebuie să aibă la bază 
recunoașterea rolului fiecăruia astfel încat trioul să se valorizeze ca într-un perpetum 
mobile.  
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În acest fel rezultatele nu vor întarzia să apară, generand un nivel de încredere 
psihologica a fiecăruia în fiecare dintre componentele trioului. 

 

Bibliografie: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

 Prof. Bărhălescu Elena –  

Școala Gimnazială ,,I. Creangă,, Albești, jud. Constanța 

 
 

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 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. 

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. Reacţia școlii, 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. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai 
eficient această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a 
sistemului social ce include familiile și comunităţile.  Când şcolile, familiile și 
comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

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 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; perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de 
studiu și climatul şcolar;  îmbunătăţi abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvolta 

119



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. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

Beneficiile parteneriatului: 
 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 

consecinţă; 
 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. Consolidarea parteneriatelor familie-școală și 
implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din primii ani este, prin urmare, 
esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. 
 
 
 
 

Bibliografie: 
 

1. MUREȘAN, V., Valorile și criteriile eficienței, București, Editura Politică, (1986) 
2. INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional pentru 
instituțiile de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 
2001. 
3. NECULAU, A., BONCU, ȘT., Perspective psihosociale în educație, Iași, Editura 
Polirom, 1998. 
4. STOLTZ, G., Eșec școlar – risc de eșec social, București, Editura Victor, 2000. 
  

121



 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții  

organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă 

 

Prof. înv. primar: Bartha Orsolya – Réka 

Școala Gimnazială ,,Sámuel József” – Chendu, jud. Mureș 

 

 

Motto: 

           ’’ Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul. ’’(A.S. Makarenko) 

 

   Omul este o ființă socială care își trăiește viața în diferite comunităț: familie, 
grădiniță, școală, prieteni, la locul de muncă, comunitate socială mai restrânsă și mai 
largă. În cadrul acestora are loc autorealizarea și atingerea scopurilor vieții fiecăruia. 

  Este imposibil să vorbim despre autorealizare fără o comunitate. Construirea 
comunității este un efort conștient.  

Este nevoie să se dezvolte programe care sunt pătrunse de conștientizarea intenționată. 

Scop: Părinții ar trebui  de asemenea , să devină o comunitate în care își acceptă și își 
rezolvă diferențele, indiferent de diversitatea mediilor lor, oferind astfel oportunități de 
comunicare sinceră și eficientă și de lucru împreună pentru obiective care pot fi 
împărtășite de noi toți. 

   În luna decembrie ne pregătim pentru sărbătoarea de Advent cu următroarele 
activități la care ne sunt parteneri părinții.  

Criterii de succes: 

- o relație armonioasă deschisă; 
- ei iau parte activ în viața școlii la diferite evenimente și programe comune; 
- părinții experimentează că nu numai că pot cumpăra un cadou cu bani, dar cu o 

mică idee, pot aduce acceași bucurie copilului lor; 
- obiceiurile de cumpărături și cadouri ale părinților se schimbă, apare 

conștientizarea. 

Implementatori: 

     - cadre didactice; 

    - elevii; 

    - părinți; 
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    - membrii familiei care pot fi implicați: ex.bunici; 

    - invitați, ajutoare. 

 

Sărbătoarea de Advent 

 

       Cel mai frumos sezon al anului sunt acele săptămâni care aparțin sărbătorilor de 
iarnă. 

 Primul moment al pregătirii pentru Advent este realizarea coroanei de advent și 
aprinderea primei lumânări pe ea. Ceea ce indică pregătirea sufletească pentru această 
sărbătoare este faptul  că din prima zi  se cântă cântecul lumânării de advent la fiecare 
aprindere a uneia dintre cele patru lumânări. 

   În perioada adventului, conversația despre apartenențe la familie, dragostea și 
tradițiile legate de sărbătoare joacă un rol important. Copiii aduc fotografii și în timp 
ce ne uităm la ele ne aducem aminte despre Crăciunul trecut (cum s-au petrecut, ce 
cadouri am găsit sub brad). 

 În această perioadă, toate gândurile noastre gravitează în jurul Crăciunului, toate 
activitățile noastre sunt legate de sărbătoare. 

  Pregătim cadouri, decorațiuni pentru brad, despre asta sună poveștile, poeziile și 
cântecele noastre. Este foarte important implicarea părinților în aceste activități. Le 
oferim oportunitatea de a lua parte activ în viața noastră de zi cu zi. O primă formă în 
acest sens este pregătirea unei prăjituri cu miere într-o înainte de masă împreună cu 
copilul, care în ziua serbării de \Crăciun va fi așezată. pe masa frumos decorată. Cu 
ajutorul mamelor, copiii fac diferitele forme de fursecuri, care se decorează cu spumă 
de zahăr. Implicarea activă a părinților este evidentă și atunci când vine vorba de ce fel 
de prăjitură să pună pe masa pregătită în ziua serbării. Mai multe mămici fac prăjituri 
pentru clasă, care este apoi gustată de către copii.  

  Înainte de Crăciun putem organiza o după-amiază de ‘’recomandare de joc/carte’’, 
unde le putem oferi părinților idei despre ce cadouri să le facă copilului lor.Aici putem 
prezenta mostre din toate jocurile, jocuri de dezvoltare, cărți de poveste, broșuri de 
dezvoltare a abilităților, care pot fi apoi achiziționate și de la distribuitori. 

  O parte integrantă a pregătirilor de Crăciun este împachetarea și decorarea cu gust a 
cadourilor. În cadrul unei după-amiezi de atelier, putem oferi ajutor, idei părinților 
interesați și introducerea diferitelor tehnici și metode de decorare.Putem realiza 
felicitări și decorațiuni pentru brad.  

  Prin activități comune putem face relația dintre școală și părinți și mai strânsă , 
deoarece lucrăm pentru un scop comun – pentru bucuria copiilor-, și sperăm ca cu 
aceste mici idei putem face Crăciunul și mai intim pentru familii. 
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’’Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de 
aceea pe lângă viață, dăruți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i.’’ (Aristotel)  
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Activități educative în ochii părinților 

 

Prof. înv. primar: Bartus Éva Tünde 

Școala Gimnazială nr. 1 Vârșolț, jud. Sălaj 

 
 

 
Pentru ca predarea să fie cât mai eficient, este nevoie de realizarea unui 

parteneriat construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de 
valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: familii, 
elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. „Pedagogia 
trăirilor”, orientată spre cooperare şi participare, educarea unei gândiri productive şi 
posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii 
intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi a 
comportamentelor este cel mai ideal crearea și valorificarea unor astfel de proiecte.  

Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât se va dezumaniza, sper 
ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână o fiinţă suficient de raţională 
şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte şi se dezvoltă, să triumfe 
valorile. Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite 
să-i desăvârşească personalitatea. Construirea unui mediu educaţional bazat pe 
parteneriatul şcoală-familie va fi în măsură să determine elevul să cunoască, să 
înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum respectul, ajutorul 
reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi 
mai ales să reducă cât mai mult traseul de la normă la comportament. Într-un asemenea 
mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, 
competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin 
de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune.  

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. 

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 
 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
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 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 
Beneficiile parteneriatului: 
Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă; 

Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 
sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor unei 
mânuiri dezinvolte a acestor date; 
Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, formării 
unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de muncă şi creaţia 
proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 
Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să vibreze 
în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative; 
Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
Încurajează iniţiativa şi participarea; 
Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de ordin 
general. 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 
Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în raport cu 
evoluţia propriilor copii; 
Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, Şcoala Gimnazială nr.1 Vârșolț organizează astfel de 
proiecte parteneriate. având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, 
familie şi comunitatea locală, evidenţierea potenţialului uman şi profesional al şcolii, 
sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările şi nevoile şcolii, formarea părinţilor 
ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse educative. Antrenează 
întregul colectiv didactic, elevii, părinţii şi experţi din diverse domenii de interes pentru 
comunitatea şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, la locul de muncă al părinţilor, în 
spaţii publice.  

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 
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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. 
 
 
Bibliografie: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții  

Decembrie 2021 - ianuarie 2022 

 

Dăruim emoție 

Prof. logoed - psiholog Beatice Simona Gardin 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

 

 

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. 
Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative 
desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi magia  acestui 
anotimp. 

Luni, 20 decembrie 2021, elevii claselor a III-a, a V-
a şi a VII-a de la CSEI Brașov și cei 
de la clasa a IV-a Școala 
Gimanzială Crizbav jud. Brașov, 
însoţiţi de părinţi şi bunici, 
coordonaţi de prof. Beatrice 
Gardin şi înv. Aftene-Vili Ana-
Emila, au participat la activitatea 
cu tema *Dărium emoție*.        

La începutul activităţii s-au 
purtat discuţii despre anotimpul 
iarna şi despre sărbătorile din luna 

decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona felicitări, 
desene sau picturi pe care să le dăruiască coleligor de la 
școala parteneră. 

Într-o atmosferă de bună dispoziţie,plină de cântec și 
colind, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi de 
părinţi au realizat o serie de lucrări magice.  Cu acestea s-a 
organizat o expoziție virtuală.   
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Felicitările și desenele au fost trimise prin poștă către școlile partenere. 

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, elevii s-au simţit bine şi au colaborat 
împreună.                                      Scopul întâlnirii a fost 

dezvoltarea relaţiei 
părinte-copil, școală-
familie, în vederea 

eficientizării 
demersului 
educaţional, 
socializarea, 
dezvoltarea 

capacităților  de a 
lucra în echipă, 

dezvoltarea 
capacității de a 
accepta pe cineva ,,diferit”.  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR BENGHIA MARINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA 

 

 

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 şi 
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.  Acum este timpul de a ne regăsi, timpul de a ne linişti şi, mai ales, 
timpul de a întâmpina aşa cum se cuvine SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!  

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească în 
rândul românilor. Românii au fost din totdeauna păstrători de tradiţii şi obiceiuri 
strămoşeşti. Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Ei 
trăiesc cu adevărat magia, căci ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun căruia 
îi trimit scrisori şi pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească toate visele 
copilăriei.  

Noi, dascălii, avem misiunea de a-i învăţa pe copiii noştri să fie mai buni, să-şi 
iubească semenii şi să-i ajute atât cât le stă în putinţă. În acelaşi timp, prin activităţile 
desfăşurate le cultivăm talentul muzical şi artistic, gustul pentru frumos, le dezvoltăm 
sensibilitatea şi capacitatea de receptare a valorilor autentic umane, îi învăţăm să 
preţuiască binele. 

Pentru a păstra identitatea nealterată, folclorul trebuie cultivat în inimile şi 
minţile generaţiilor de copii pentru a-l percepe şi a-l trăi în toate aspectele sale cu 
emoţie şi bucurie. Şcoala şi comunitatea locală sunt cele mai importante instituţii 
implicate în îndeplinirea acestui nobil demers prin activităţi şcolare şi extraşcolare.  

Promovarea educaţiei cultural artistice, a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, 
urmăreşte dezvoltarea la elevi, cadre didactice, părinţi, a abilităţilor de a proiecta şi 
realiza în echipă activităţi şcolare şi extraşcolare prin care să urmărească cunoaşterea 
şi transmiterea tradiţiilor şi obiceiurile locale precum şi stimularea interesului pentru 
conservarea datinilor şi obiceiurilor populare, dezvoltarea capacităţii de interpretare şi 
reproducere a creaţiilor artistice populare. 

Totodată se urmăreşte creşterea ofertei extracurriculare şi de petrecere a timpului 
liber, prin activităţi cu impact în şcoală şi comunitate.          

130



Proiectul educativ - „Sărbătorile de iarnă la domășneni” a avut ca scop 
promovarea educaţiei cultural artistice a elevilor prin valorizarea datinilor şi 
obiceiurilor locale.  

Obiective specifice: 

 O1: identificarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale prin şcoală şi comunitatea 
locală ca păstrătoare de valori autentice;  

O2: dezvoltarea la elevi și la cadrele didactice a abilitătilor de a proiecta și realiza 
în echipă activități extracurriculare; 

O3: îmbunătăţirea ofertei curriculare şi de petrecere a timpului liber prin 
activităţi cu impact în şcoală şi comunitate. 

 

La proiect au participat: elevi, părinți, cadre didactice, membri ai comunității 
locale . 

Au fost desfășurate mai multe activități, printre care ”COLINDĂM!”, 
desfășurată în Ajunul Crăciunului,  sceneta ” NAȘTEREA PRUNCULUI SFÂNT”,  
prezentată la biserica din localitate” și umblatul cu ”STEAUA”, obicei încărcat de o 
notă evidentă de mister, fiind proiectat în plan religios. El vine să actualizeze bucuria 
Sfintelor Sărbători de Crăciun ce constau în nașterea pruncului Iisus. 

În prima zi de Crăciun, creștinii domășneni așteaptă cu drag să vină “Steaua” și 
în casa lor, întregind, alături de glasurile inocente ale copiilor din seara ajunului, 
bucuria Crăciunului. 

 Iarna este un anotimp de poveste! 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:  

Ion Apostol Popescu: "Studiu de folclor și artă populară"  

Sorina Sav: ”Tradițiile și obiceiurile românești, Editura Nico 
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Serbarea de Crăciun la grădiniță 

 

 

 Prof. înv. preșcolar: Bențe Maria Mirabela,  

Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Ploiești, Prahova 

 

 

Trăim vremuri dificile atât pentru copii, cât și pentru părinți, iar activitățile 
extrașcolare au rolul de a păstra tradițiile, obiceiurile, de a reînvia sufletul tradițional 
românesc, de a ne îndepărta, pentru câteva minute, de tumultul zilelor noastre.  

Sărbătoarea creștină a Crăciunului trezește în sufletul tuturor, fie ei copii mari 
sau copii mici, sentimentul bucuriei, al dragostei, al apropierii de oamenii, de cei dragi. 
Este sărbătoarea care marchează Nașterea Domnului, care luminează gândurile și care 
ne amintește să nu uităm să fim oameni. Pentru preșcolari, importanța acestei sărbători 
este dată de apariția copilului minunat care stă în iesle și este încălzit de animalele 
domestice ce îl înconjoară. Pruncului Iisus cei mici îi înalță colinde și astfel, vestesc, 
în lumea întreagă, nașterea lui. Copiilor le plac colindele, le interpretează cu plăcere, 
le cântă cu sufletul. Pentru ei, Crăciunul înseamnă și venirea Moșului mult așteptat, 
încărcat de cadouri, bătrânelul simpatic care mănâncă figurinele de turtă dulce de sub 
brad și bea din paharul cu lapte cald pentru a avea putere și energie să meargă mai 
departe și la ceilalți copii.  

Părinții se bucură alături de copii, sunt alături de ei în aceste momente frumoase 
și încearcă să le ofere celor mici amintiri frumoase. De la căutarea cadoului potrivit pe 
care Moșul să îl aducă la serbarea de Crăciun, la momentul propriu-zis al serbării care 
le încarcă sufletul cu dragoste și mândrie față de puiul de om care așteaptă cu nerăbdare 
să îi cânte și să îi danseze Moșului. Implicarea părintelui în organizarea activităților 
educative ce au în prim-plan sărbătorile de iarnă este totală. El este cel care caută 
costumul potrivit pentru ca cel mic să intre mai bine în atmosfera de sărbătoare, este 
cel cu care repetă colindele sau cântecele de iarnă, este cel de care învață importanța 
sărbătorii. Din păcate, pandemia le-a oprit bucuria de a fi alături de prichindei la 
serbarea de Crăciun, în interiorul grupei, dar tehnologia ne ajută de fiecare dată și prin 
intermediul platformei grădiniței noastre, părinții au participat, în direct, la serbare. Ce 
emoție și ce bucurie s-a citit pe fețele celor mici, dar și pe chipurile părinților! A fost 
un moment de intensă legătură între părinte și copil, de dragoste, de împărtășire a unui 
eveniment important: venirea lui Moș Crăciun la grădiniță pentru prima dată!  

Sărbătorile de iarnă au fost marcate, în acest an, de verbul ,,a dărui” prin 
implicarea preșcolarilor grupei și a părinților acestora în proiectul local ,,Toleranță și 
prietenie”. Astfel, copilașii, alături de părinții lor, au cumpărat și au împachetat cadouri 
pentru copiii de vârsta lor, dar care nu sunt la fel de norocoși ca ei. Mare a fost bucuria 
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lor când au văzut cât de mare a fost surpriza pentru copiii de la Centrul de Asistență 
Socială ,,Cristina” și cât de mult s-au bucurat de darurile primite. De la părinți, copiii 
primesc primele lecții moral-civice, iar printre cea mai importantă este aceea de a-ți 
iubi aproapele ca pe tine însuți. 

Rolul activităților extrașcolare este de a-i învăța pe cei mici cât de important este 
aproapele nostru, cât de bine este să îi iubim pe toți, cu bune și cu rele. Copiii 
mărinimoși de astăzi, vor fi adulți darnici de mâine, capabili să se oprească la nevoile 
tuturor.  
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ACTIVITĂȚI MATEMATICE PE TEME SPECIFICE  

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  

DESFĂȘURATE LA CERCUL DE MATEMATICĂ APLICATĂ 

 

Prof. Beșchiu Anca 

 

În perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an școlar, în activitățile cercului de 
matematică aplicată în tehnică de calcul de la Palatul Copiilor Timișoara, am încercat 
să adaug secvențe cu durate diferite, în care să legăm informații despre Sărbătoarea 
Crăciunului și povești specifice anotimpului iarna cu matematica aplicată. Provocarea 
a sosit în momentul desfășurării activităților în mediul online. 

Schimbările și problemele cu care se confruntă întreaga lume impun o reflecție 
asupra modului în care ne putem folosi de acestea pentru o acțiune didactică adecvată 
desfășurării activităților nonformale. 

Printre metodele activ-participative care se pot folosi în activitățile matematice 
pentru școlarii mici și pentru care am găsit modalitatea de a le transfera și în activități 
online, se numără: problematizarea, jocul didactic matematic, învăţarea prin cooperare, 
metoda cubului, brainstorming-ul (asaltul de idei); tehnica “ciorchinelui”, "Ştiu – 
Vreau să ştiu – Am învăţat”, Metoda cadranelor, etc. Este adevărat că a fost nevoie de 
mult timp pentru găsirea instrumentelor adecvate, pregătirea materialelor, iar în cadrul 
activității de cerc, secvența care s-a desfășurat în acest fel, nu a durat foarte mult sau 
nu a fost apreciată de toți elevii din motive de conexiune slabă la Internet sau 
dispozitive mai puțin performante. 

Pentru activitățile în grupuri mici, am propus elevilor compunerea unor 
probleme, utilizând elementele specifice sezonului (brazi, cadouri, globuri) cu 
respectarea unor condiții privind rezolvarea (număr de operații, concentrul în care se 
încadrează specific clasei, operațiile folosite). Alte surse de inspirație au fost poveștile 
specifice de iarnă citite anterior de elevi sau prezentate pe scurt. Elementele din povești 
au fost utilizate în compunerea diverselor probleme. 

Pentru activitățile individuale, de mare succes a fost utilizarea jocului 
matematic, fapt realizat relativ ușor, dat fiind faptul că există o mulțime de platforme 
care conțin jocuri matematice, pagini educative, iar printre temele alese, din punctul de 
vedere al graficii, regăsim elemente specifice iernii și Sărbătorii de Crăciun. Elevii au 
folosit cu foarte mare interes jocurile pe parcursul întâlnirilor de cerc, dar secvențele 
planificate pentru joc nu au depășit durata de 15 minute, fie la începutul, fie la sfârșitul 
activității. Elevii au primit link-ul jocului propus, în fereastra de conversații, după ce 
am făcut o scurtă prezentare a modului de rezolvare și a modului în care se fac selecțiile 
privind nivelul și operațiile și am exemplificat o secvență din joc. La final, fiecare elev 
s-a exprimat privitor la dificultatea jocului, modul în care a rezolvat, viteza de lucru, 
„capcanele” pe care le-a descoperit. 
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Cultivarea valorilor naționale  

prin jocuri și activități la vârste timpurii 

 

Prof. înv. preșcolar Bîndac Marlena 

G. P. P. „Letea”, Bacău 

 
 

Motto: „…datinile, proverbele, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor, iar cu 
ele se poate constitui trecutul lor îndepărtat. Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea 
de cuget şi simţire inclusă şi păstrată cu sfântă grijă de-a lungul vremurilor în 
adâncul  sufletului românesc, al moşilor şi strămoşilor noştri.” (Alexandru Vlahuță) 

Tradiţiile, obiceiurile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un 
popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt 
documente grăitoare privind istoria şi cultura locurilor. Imensul tezaur folcloric al 
patriei noastre constituie o componentă valoroasă, o moştenire de preţ  pentru toţi cei 
care trăiesc  în această ţară. Această moştenire trebuie dusă mai departe pentru că un 
popor trebuie să trăiască prin ceea ce lasă prin fiii săi.  
 Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile incontestabile ale poporului 
nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne facă să le 
uităm. Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie, 
arta populară are şi ea o contribuţie de seamă. Copiii încep să înţeleagă specificul 
poporului din care fac parte, aspiraţiile, idealurile de ieri şi de azi, obiceiurile locurilor. 
Punându-i pe copii încă de la vârsta preşcolară în contact direct cu creaţia populară, le 
insuflăm respectul pentru tradiţiile noastre şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce 
ne reprezintă ca naţiune.  

Pătrunderea copilului în cultură se produce în familie, în primii ani de viață și 
continuă în comunitățile sociale din care face parte și în mod sistematic în unitățile de 
învățământ.                                

Grădinița fiind prima dintre acestea,  trebuie să fie cea care îl face pe copil să 
conștientizeze valorile creațiilor populare, să păstreze și să cultive interesul pentru 
cunoașterea tradițiilor, frumusețea folclorului românesc, dansul, cântecul și portul  
popular, casa tradițională românească, obiceiurile și tradițiile deosebit de bogate atât 
din preajma sărbătorilor de 1 Decembrie, de Paște, cât și cele de Crăciun și Anul Nou, 
de la cele mai mici vârste ca semn de respect pentru trecutul nostru românesc. 

Astfel, privind educaţia din perspectiva valorilor naţionale, prin activităţile 
instructiv-educative desfăşurate în grădiniţă, le putem stimula și dezvolta copiilor:   
  interesul pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea portului popular 

românesc, a tradiţiilor şi obiceiurilor specifice poporului nostru; 
 interesul pentru cunoaşterea  folclorului şi preţuirea acestuia; 
 respectul faţă de înaintaşi; 
 cunoaşterea portului popular, a tradiţiilor şi folclorului din zona noastră; 
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 capacitatea de a interpreta cântece populare româneşti; 
 învăţarea unor paşi de dans popular; 
 formarea unor trăsături morale pozitive folosind în joc proverbe, zicători, 

strigături; 
 abilităţi de confecţionarea unor măşti; 
 cunoaşterea succesiunii sărbătorilor religioase şi manifestările folclorice 

destinate lor. 
Din implicarea noastră am învățat că doar promovându-ne tradiţia, specificul şi 

identitatea,  putem oferi copiilor oportunitatea de a înţelege 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. 
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PROIECT EDUCATIONAL 

 

 

Prof. în înv. primar, Bîrlea Aurelia Cristina 

Școala Gimnazială ,,Simion Bărnuțiu” Blaj-Tiur 

 

 

 

    INIŢIATORI PROIECT: - Prof. înv. primar M.A.L. 

                                              - Prof. înv. primar B.A.C  

                                              - Prof. înv. primar L.G.E.                             

   

ARGUMENT 

 

    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, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de 
suflet. 

Crăciunul semnifică primirea  și oferirea  cadourilor, timpul  petrecut  alături de 
familie, bucurie, doar  obiceiurile  fiind  cele  care  variază în funcție  de țara  și istoria 
fiecărui  popor  în parte. În  această  perioadă, fiecare dintre noi, primește  și dăruiește 
multă iubire  și căldură  sufletească. 

              Acest  fapt  se poate observa  și  în  entuziasmul cu care se fac  pregătirile  
pentru această sărbătoare, la  școală sau  în familie. Copiii sunt  cei  care așteaptă cu  
nerăbdare și bucurie  venirea lui Moș Crăciun, iar  veselia  lor se exprimă  atât  prin  
colindele tradiționale, cât  și în realizarea unor  lucrări literare și  plastice sub formă de 
desene, colaje, felicitări specifice  acestei sfinte  sărbători. Acesta este unul  dintre 
argumentele  acestui  proiect, care  ne  determină ca, anul acesta, să oferim prilejul  
tuturor  copiilor  să  își  exprime   bucuria  sosirii Crăciunului  așa cum știu ei mai bine. 
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SCOPUL  PROIECTULUI: 

  Valorificarea potențialului artistic și creator al copiilor prin realizarea unor 
lucrări originale pe tema dată, aplicând tehnici specifice activităților practice și 
artistico- plastice. 

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI:             

a)Privind copiii implicați în proiect: 

*familiarizarea elevilor cu principalele  sărbători  religioase; 

*semnificația sărbătorilor în sufletul românilor; 

*desfășurarea unor activități didactice cu teme  creștine; 

*colecționarea și prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  creștine; 

*cunoașterea și descrierea tradițiilor și obiceiurilor creștine; 

*achiziționarea valorilor educative și  moral creștine; 

 

b)Privind cadrele didactice: 

*încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional și creștin în sala 
de clasă; 

*promovarea  unor materiale; 

c)Privind părinții  și ceilalți parteneri educaționali: 

*conștientizarea acestora cu privire la importanța  sărbătorilor la români și rolul lor în 
educarea copiilor din perspectiva creștina; 

*implicarea acestora în activitățile școlare; 

GRUP  TINTĂ: 

*elevii claselor   - Școala Gimnazială,, M. E”  și  Școala Gimnazială ,, S. B”  

*cadrele didactice din școlile partenere, părinți, cetățeni  

RESURSE : 

*UMANE: 

               -elevii claselor implicate în program; 

               -învățătorii  și profesorii claselor intrate în proiect; 

               -părinții și bunicii copiilor; 

               -conducerea unităților școlare implicate  în proiect; 
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*MATERIALE: -coli albe și colorate pentru ornamente, acuarele, creioane, markere, 
CD-uri, calculator, aparat de fotografiat 

                            

*DE TIMP: 5- 20 decembrie ; 

*FINANCIARE: autofinanțare, eventuale sponsorizări; 

 

STRATEGII  DE  REALIZARE: 

-activități comune între elevii claselor  implicate în proiect;  

-colaborare cu părinții elevilor implicați 

 

RESURSE  MATERIALE: 

-calculator, imagini, postere, mape, coli de scris, pliante, aparat foto, decorațiuni. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

-expoziții cu lucrări ale  copiilor; 

-portofoliu; 

-album foto cu poze din timpul activităților 

 

REZULTATE ASTEPTATE: 

* Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru 
respectarea a tot ce este etic, moral și  frumos pentru om;                    

* Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de celelalte persoane 
din comunitatea locală; 
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Tradiții și obiceiuri de iarnă 

 
Profesor: Bivolaru Marcela 

Școala Gimnazială “Prof. Ilie Popescu”-Șotânga 

 

 

Anul fară de sărbători, ar fi linear, “fară  noimă”, fără bucuria de a trăi, deoarece 
sărbătorile rotunjesc anul (care in latină înseamnă “inel”), și-l fac bun ca o paine caldă 
și rotundă ca soarele și ca luna. 

Tradițiile însemnă o sumă de valori în jurul sărbatorilor, o experiență comunitară  
în mijlocul căreia ne naștem, trăim  și devenim responsabili pentru valorile pe care le 
avem sau le creăm și le transmitem celor ce ne urmează în timp. Aceste valori sunt 
duse mai departe, în orice colț al lumii, prin obiceiuri,  credințe și datini, din generație 
în generație. 

Referindu-ne strict la obiceiuri și tradiții de iarnă, țăranul român știe că ele încep 
cu Sfântul Andrei-Sântandrei și țin până la Bobotează. Ei bine, acest timp sacru este 
presărat cu diferite ritualuri, pentru că toate gesturile și zicerile din această perioadă te 
ajută să ai spor și noroc în toate cele. Este normal că nu putem cuprinde toate obiceiurile 
și tradițiile zonale, dar putem spune că sunt și puncte comune în trăirea acestui timp, 
în acest spațiu românesc. 

Vremea colindelor-sunt cele mai așteptate și iubite de copii mai ales. Există 
“Colindul lui moș Andrei”  și “Aghiosul Aghios” de Boboteză, clar cu texte inspirate 
din istoria biblică, ceea ce ne face să înțelegem că ideile creștine preluate in textele lor 
sau ale teatrului popular, “irozii”, pot fi o carte de capătăi a comunității tradiționale 
românești. Colindul înglobeză în el nu numai cântec și ritual, ci și mesaje și simboluri. 

Vorbeam mai devreme despre un timp sacru , în care există obligatoriu , 
“momente de luptă împotriva raului”, și asta începe cu micșorarea zilei, a luminii, de 
la Moș Andrei cel care i-a creștinat pe români și e numit și “cap de iarnă”, protectorul 
oamenilor împotriva lupilor. De acum se pregătesc copiii pentru “Florile dalbe” 
deoarece se taie ramuri de măr, păr, prun și le pun la înflorit în casă pentru sorcova lui 
Sfânt Vasile. Am experimentat și eu  acest obicei și m-am bucurat în plină iarnă de 
florile albe ale primăverii. 

Moșii sunt buni, darnici. Urmează Moșul Nicolae si Moșul Crăciun care nu poate 
fi disociat de daruri, colinde și tăitul porcului- tăiat după obicei, după rânduială, de 
Ignat musai, grija pentru felul în care se săvârșește, arată obligatoriu că oamenii  și azi 
percep calitatea  specială a gestului care a fost cândva un sacrificiu.  Știm câte dispute 
au fost în presă privind  acest subiect, dar n-a “prins” la români. 

140



E timpul de nesomn pentru că vin Sfântul Vasile și Revelionul, eveniment  ce 
schimbă timpul, îl înnoiește, noaptea aceasta find precum o  veriga între timpul vechi 
și timpul nou, iar cine doarme va fi leneș tot anul.  E bine să-i primești pe cei ce vin cu 
urări, sorcova, plugușorul, semănatorii. 

Boboteza deschide cerurile și sfințește natura întreagă prin apa sfințită. E timpul 
în care iți poți afla sortitul, sacrificiul postului din ajun iți aduce bogăție, iar cand 
preotul aruncă în apă crucea, diavolii ies din apă și o iau la fugă pe câmp unde nu-i văd 
decât lupii și îi sfâșie, iată că sunt și ei buni la ceva acum, față de lupii lui Sântandrei, 
cel care îi apară pe oameni de aceștia.  

Putem afirma că oamenii știau cuvintele, gesturile și obiectele potrivite pentru 
sărbătoare. Omul credincios tradiției știa că orice nepotrivire îi face rău nu numai lui 
ci și comunității, ba chiar și cosmosului,  lucruri de care omul modern nu mai ține 
seama, din păcate. Din sărbatoare a fost îndepărtat sacrul aceasta devenind festivitate, 
care doar consumă si consumă fară să regenereze. 

Un An Nou fericit! 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

 

Prof. BOATCĂ CRISTINA 

Școala Gimnazială “SCARLAT LONGHIN”                                               
Dofteana,  jud. Bacău 

 
 

"Fiecare copil pe care îl instruim  
este un OM dăruit societăţii"(N. Iorga) 

 

           După cum bine se ştie, familia reprezintă factorul principal în educarea unui 
copil şi educaţia începe în familie, de aceea legătura dintre școală şi mediul familial va 
trebui să se întrepătrundă. 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. 
            Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria 
activitate, o educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul școlii va fi liantul 
între copil şi mediul necunoscut iniţial. 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.  
            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 aceste activităţi sunt: lecția, vizita, 
excursia, serbările școlare, ședințele cu părinții. 
             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 
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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. 
              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 școală- 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. 
 
          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:  

● 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. 
● Stăiculescu Camelia -,,Şcoala şi comunitatea locală”- parteneriat pentru educaţie, 
2007  
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CHESTIONAR IDENTIFICARE NEVOI PĂRINŢI 

 
 

BOBIȚAN ILICIA MARCELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIHALȚ 

 
1. Sunteţi mulţumit  de şcoala în care învaţă copilul dumneavoastră? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Care sunt motivele pentru care l-aţi înscris pe copil la aceastã şcoalã ? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

3. Sunteţi mulţumit de colegii de clasã ai copilului dumneavoastrã ? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4. De ce? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5. Sunteţi mulţumit de învãţãtoarea copilului d-voastrã? Caracterizaţi-o prin cinci 
cuvinte. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Numiţi trei motive pentru care şi un alt pãrinte sã-şi dea copilul la aceastã şcoalã . 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7.  Credeţi cã baza materialã a unei şcoli şi dotãrile pe care le deţine pot influenţa 
rezultatele şcolare? 

____________________________________________________________________ 

8. Motivaţi. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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9. Cum vã influenţeazã rezultatele la învãţãturã ale  copilului dumneavoastrã  buna 
dispoziţie? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Crăciunul... orice-ar fi 
 

 

Profesor învățământ primar Boca Maria Daniela 

Școala Gimnazială Ioan Vlăduțiu, Luduș, Mureș 

 
 
„Cine nu iubește Crăciunul? 
Cine nu se simte din nou copil atunci când vede bradul împodobit  și cadourile 

de sub el? 
Cine nu simte căldură în suflet la auzul colindelor? 
Pentru cei mai mulți dintre noi Crăciunul se identifică cu mirosul de brad verde, 

de portocale, de prăjituri proaspăt scoase din cuptor, cu fulgi ușori de zăpadă, cu globuri 
și ghirlande, steluțe și îngerași. 

Dragi mămici (sau tătici, bunici…) haideți să ne întâlnim și să le arătăm copiilor 
noștri cum ne pregăteam noi să întâmpinăm Nașterea Mântuitorului.  

Să reînvățăm odată cu ei să confecționăm felicitări pentru cei dragi, podoabe 
pentru pomul de iarnă, ghirlande, steluțe sau orice doriți să ne împărtășiți.”  
  
 Aceasta era invitația pe care o lansam în clasa pregătitoare părinților și elevilor 
mei, în preajma Crăciunului. Atunci, invitația a fost pentru o activitate la școală, la care 
au răspuns prezent toți copilașii și părinții lor. Din păcate, în anii care au urmat, această 
întâlnire de suflet nu a mai fost posibilă din cauza situației pandemice, dar, noi am 
continuat...  ne-am mutat online. Atmosfera nu a mai fost aceeași, dar căldura din 
sufletele noastre, emoția și entuziasmul au depășit orice piedică (ecran). 
 Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru creştini: este sărbătoarea 
Naşterii Domnului, timp al bucuriei, al păcii şi al liniştii sufleteşti. Este o perioadă în 
care primim şi dăruim multă iubire şi căldură sufletească. Tradiţiile şi obiceiurile 
specifice sărbătorilor de iarnă, de o rară frumuseţe şi având o bogată valoare spirituală, 
au ca momente centrale zilele Crăciunului şi sunt sărbătorite şi trăite, de veacuri, în 
familie. Pentru că, la români, Naşterea Domnului Nostru Iisus Hristos este Sărbătoarea 
Creştină a Familiei cea mai bogată în semnificaţii, ea este şi cea mai apropiată de 
înţelegerea şi percepţia şcolarilor. Atunci când ei împărtășesc experiențele cu membrii 
familiei, însușirea cunoștințelor devine firească, facilă, distractivă.  
 Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti ale poporului român constituie 
unul dintre obiectivele noastre primordiale, căci astfel, micii noştri elevi pot înţelege 
mai bine moştenirea istorică a neamului nostru. Spiritualitatea satului românesc 
păstrează, încă, firul basmului nealterat, „moştenit din bătrâni”, împletind fuior după 
fuior tradiţii seculare cu obiceiuri creştin-ortodoxe: Ignatul  sau Ignatul porcilor, 
Colindatul, Ajunul Crăciunului sau Moş Crăciun,  Naşterea Domnului - Crăciunul, 
precum şi urările de belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Jocurile 
cu măşti cântate de Anul Nou şi Sf. Vasile cel Marte, urmate mai apoi de Bobotează 
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(Botezul Domnului). În cadrul proiectului nostru ”Tradiții și obiceiuri străbune” copiii 
au avut de prezentat un obicei pe care îl știu de la bunici sau despre care s-au informat 
din surse multiple, încercând să nu pierdem moștenirea străbună. 
 Copiii de azi  riscă să piardă  moștenirea spirituală a părinților noștri. Aceste 
întâlniri părinți-copii, face-to-face sau online,  au constituit un prilej, un imbold pentru 
părinți să-și oprească viața tumultoasă pentru o clipă, să rememoreze Crăciunul de 
altădată, din copilăria lor, să împartă cu proprii copii aceste amintiri dragi pentru a 
reînchega spiritul dragostei în familie, a petrecerii timpului împreună de Crăciun.  
 Activitățile pe care le-am desfășurat au ajuns la sufletul copiilor și al părinților, 
aceștia exprimându-și dorința de a le organiza și în anii următori, devenind astfel o 
tradiție a clasei noastre. Munca în echipă, schimbul de idei, tehnicile creative vechi și 
noi, dezvoltarea unor abilități creative, de comunicare și cooperare sunt caracteristici 
care aseamănă întâlnirile noastre cu șezătorile la care luau parte oamenii satului 
românesc în vremuri apuse. Fiecare a venit de acasă cu un bagaj de amintiri, de idei, 
de propuneri, de materiale la fel cum bunicile noastre își duceau scăunelul și caierul de 
lână. Au curs povești de demult asemeni firului de tort, s-au auzit glasuri cristaline 
vestind Nașterea Mântuitorului, ne-am împodobit clasa, casele și sufletele cu haină de 
gingașă sărbătoare. În perioada de predare online, în afara întâlnirii online, am 
organizat și o expoziție virtuală a brăduților de Crăciun împodobiți de copilași, 
”colindând” astfel fiecare cămin de românaș. 
 Acesta a fost  un prilej minunat pentru a-i determina pe copiii noştri să înveţe să 
se simtă cu adevărat creştini, să fie „martori”, dar şi înfăptuitori ai transmiterii datinilor 
şi obiceiurilor strămoşeşti, fără de care nu ne-am  putea păstra identitatea ca popor, 
indiferent de obstacolele pe care le întâlnim. Iată de ce, dragi colegi dascăli, nu trebuie 
să renunţăm  niciodată la lada noastră de zestre spirituală, să căutăm diverse căi pentru 
a reuși să umplem inimile tinere cu spiritul creștin. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

 
Prof. înv. preșcolar - BOCIAT  PETRONELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 

 
 
Luna decembrie nu este doar prima lună de iarnă ci şi luna în care sărbătorile 

şi voia bună trebuie să se regăsească în casa fiecărui roman. În fiecare an, iarna geroasă 
aduce după sine mai multe sărbători şi tradiţii. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiţia populară, aceasta 
este prima zi de iarnă. 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 cuminţească, 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 noştri. La grădiniţa noastră copiii se pregătesc din timp să îl 
întâmpine pe Moş Nicolae. Aceştia îi “scriu” o scrisoare moşului prin care îi cer 
darurile dorite. Aceste scrisori alcătuiesc o expoziţie care este vizitată de părinţi. De 
asemenea copiii pregătesc un mini spectacol alcătuit din poezii şi cântece. Moş Nicolae 
soseşte încărcat cu daruri pentru cei mici. 

Una dintre cele mai răspândite datini la români este colindatul, un ritual păstrat 
din moşi-strămoşi, compus din texte ceremoniale, dansuri si gesturi. În acord cu scopul 
şi obiectivele CRED Oțelu-Roșu  se află şi promovarea unităţii şi solidarităţii populaţiei 
româneşti,reunirea membrilor familiiilor, coagularea resurselor umane pentru 
realizarea unor acţiuni în plan educaţional, cultural, religios şi social. Prin originalitatea 
şi calitatea repertoriului, a măiestriei interpretative, a emoţiilor pe care acestea le-au 
transmis publicului larg, spectacolul” Împreună de Crăciun” este un spectacol literar-
artistic, care se desfăşoară,în fiecare an la Casa de Cultură Oțelu-Roșu. Şi copiii de la 
Grădiniţa cu Program Normal Nr.2 participă la acest spectacol. Copiii, îmbrăcaţi de 
sărbătoare, urcă pe scena Casei de Cultură şi cu emoţie în glas interpretează diferite 
colinde, dansuri , poezii.   

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. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să preţuieşti pacea şi 
bunăvoinţă, să oferi, de aceea am iniţiat campania “De Crăciun, fii mai bun!”, unde cu 
ajutorul părinţilor împărţim zâmbete celor care au nevoie de noi . 

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 

148



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! Această datină a devenit o tradiţie 
la noi în grădiniţă. Împreună cu părinţii, copiii împodobesc bradul grupei cântând “O, 
brad frumos!”. Apoi împletesc şi decorează coroniţe pe care le vor pune la uşă sau pe 
masa 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. 

Încheiem activităţile dedicate sărbătorilor de iarnă cu serbarea de Crăciun, unde 
într-un decor de vis, copiii cântă şi dansează.”Sfântul” Crăciun, Moşul “darnic şi bun”, 
”încărcat cu daruri multe” care soseşte la serbare şi dăruiește bucurie inimilor copiilor 
împărţindu-le darurile aduse.              
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CEI DOI PRIETENI AI LUI ISUS 

 (SERBARE - SCENETĂ DE CRĂCIUN) 

 
BODEA FLORINA MARILENA 

Prof.  înv. primar clasa a III-a Galșa - Arad  

 

 

 (Povestitorul poate fi şi el un păstor, păstorul 1 şi 2, cei 3 magi, Iosif şi Maria, leul 1 
şi 2, calul, boul, măgarul, Ingerul 1, 2 şi 3) 

 Povestitorul: 

 In poiana din pădure/ Animalele au sfat /Aleg straja de onoare/Pentru-a lumii 
Impărat/Fiecare se mândreşte/ Şi se crede mai presus/ Pentru slujba ce-şi doreşte/S-o 
primească la apus. 

 Ingerul 1: 

 Atenţiune! Atenţiune!/Ascultaţi ce am de spus/Azi în staul se va naşte/ Un copil gingaş 
nespus  

Ingerul 2: 

 Părinţii îi sunt săraci /Şi-ar avea nevoie mare/Ca să fie incălzit /De o caldă răsuflare  

Ingerul 3:  

Ar vrea cineva să vină/ Să-ncălzeasc-acest Copil?/Urmând a stelei lumină.../Altfel, va-
ngheţa de frig! 

 Leul:  

Ha! Ha! Ha! Eu cel mai mare/ Si puternic animal/Să mă umilesc în staul?/ Mi se pare 
anormal! /Ce crezi tu, regele junglei/Să-ncălzeasc-un copilaş? /Crezi că eu nu am ce 
face?/Plec! Mai bine să mă laşi! 

 Calul: 

 Eu, vă rog să mă scuzaţi,/ Nu pot să slujesc un pui!/Dacă nu vă supăraţi, /Trag caleaşca 
Regelui!  

Păstorul 1: 

 La fel şi-alte animale /Răspunseră cu dipreţ /Numai două stau în vale /Şi vorbesc încă, 
încet:  

150



Boul: 

 Tu, măgarule, ia, spune!/Ai văzut vreun Nou-născut, /Ceva mic, fără putere? /Tare-as 
vrea să Îl ajut!  

Măgarul:  

Este o noapte geroasă/Cred că va-ngheţa de frig/Ce-ar fi dac-am merge-acuma/ Să Îl 
încălzim un pic? 

 Păstorul 2:  

Dimineaţa următoare /Îngerii cântau în cor/ Despre-un Prinţ născut în iesle/ Al lumii 
Mântuitor!  

Leul 2: 

 Repede si noi să mergem /Eu aş vrea să fiu primit/Chiar în straja de onoare/ A-
mpăratului slăvit 

 Iosif şi Maria: 

 De-acum nu mai e nevoie /Postul a fost ocupat /Alte două animale/ L-au slujit pe 
Împărat/ Ele n-au putere mare /Doar suflet bun şi umil/ Şi au stat mereu aproape/De 
Isus, Sfântul Copil  

Cei trei magi: 

 Să lăsăm cu toţi mândria/Gândul rău şi nesupus/ Şi să mergem azi la iesle/Să ne-
nchinăm lui Isus!  

Bibliografie:  

1. Biblia sau Sfânta Scriptură/ trad.: Dumitru Cornilescu, Bucureşti, Ed. Casa Bibliei, 
2012  

2. https://www.resursecrestine.ro/scenete/cei-doi-prieteni-ai-lui-isus 

 

Luni, 20 decembrie 2021, copiii din clasa a III-a din Sc. Gimn. Galșa, jud. Arad, s-au 
bucurat impreună colindând și jucându-și rolurile din sceneta de mai sus. Atunci  când 
am conceput sceneta am fost sceptică, în privința părinților, că nu vor fi de acord cu 
personajele. Unii se tem de porecle și bullying în școală. Dar părinții au fost  de acord 
și copiii s-au mascat cu măști confecționate în clasă. 

  Un singur lucru a umbrit bucuria noastră. Datorită restricțiilor impuse de 
pandemie, părinții au fost prezenți online, iar la cererea acestora am înregistrat și trimis 
pe grupul clasei de whatsaap „concertul de colinde” al micuților! 

 Vă trimit sceneta pentru ca să se bucure și alți copii și părinți de minunatele 
tradiții și obiceiuri de iarnă românești! 
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 Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 Prof. înv. primar  Bodnar Ana 

 Școala Profesională Ruscova, Maramureș   

                  
 
            Studiile și cercetările contemporane atestă importanța majoră a mediului 
familial în dezvoltarea și evoluția personalității copilului. 
            Se spune că ,,mâna care mișcă leagănul, cârmuiește patria’’,aceștia sunt 
părinții, iar fiecare părinte a avut un ,,dascăl’’ care i-a marcat personalitatea și 
caracterul. De aceea, un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă 
pentru toţi cei ce participă la acest demers.  
            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.” 
            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, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător. 
După cum arată Mircea Agabrian (2005), din parteneriatele şcoală - familie cei 
câștigați sunt, în esență, 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; 
  sprijină în  adaрtarеa şсolară ; 
 tratarea рroсеѕului еduсaţional şсolar сu mai multă ѕеriozitatе; 
 elevii dеmonѕtrеază atitudini şi сomрortamеntе рozitivе şi au şanѕе mai mari dе 

rеuşită în сеlеlaltе еtaре alе еduсaţiei. 
De asemenea, cercetările arată că o abordare  

multidisciplinară,.cu.implicarea.părinților,copiilor,.a.cadrelor.didactice.este.esențială.
și.pentru.soluționarea.problemelor.comportamentale ale școlarilor. 
             Luând parte la activităţile şcolare ale copiilor lor, pot de asemenea influenţa 
pozitiv  succesul şcolar (Garcia et al., 2001). 
            Contextul actual, declanșat de pandemie impune adoptarea unor noi modalități 
de comunicare și colaborare. Este foarte important ca tocmai în această perioadă să-i 
ținem pe părinți aproape. 
            În desfășurarea unui proiect tematic online cu tema ,,Sărbătorim împreună 
Crăciunul’’, i-am  provocat pe părinți să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 
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sarcinilor, în pregătirea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi în 
prezentarea unor obiceiuri practicate în copilăria lor, referitoare la tema aleasă. Voi 
enumera doar câteva aspecte din activitățile noastre: crearea unor materiale video-
decorațiuni realizate împreună cu părinții, colaje cu poze, materiale audio, filmări 
realizate pe parcursul activităților proiectului tematic și a serbării, ce pot fi transmise 
prin intermediul diverselor aplicații sau a platformelor de comunicare online. 
             Astfel familia s-a simţit ca fiind parte a şcolii, a avut posibilitatea să vadă 
copilul în acel context educaţional, să-l vadă cum se comportă, ce atitudine are faţă de 
activitatea de învăţare, faţă de profesor, de ceilalţi colegi. Copilul va simţi permanent 
că părinţii înţeleg efortul lui, că îi are alături nu numai acasă. 
 Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii se consideră parteneri în 
educaţie, bazată pe respect reciproc și recunoașterea valorilor, se creează în jurul 
elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 
           Impactul asupra părinților  a fost unul extraordinar și, pe lângă faptul că s-au 
simțit bine , ei și-au exprimat deschiderea și disponibilitatea în implicare în viața 
școlară a copiilor. S-a constatat 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. Ei au înțeles următoarele: 
 să ajute voluntar în activitatea didactică;  
 să susţină motivaţia pozitivă a copilului pentru învăţarea şcolară; 
 să fie un factor important în educarea copilului; 
 că sunt aspecte din viaţa copilului pe care nu le pot afla decât de la şcoală, aspecte 

fără de care nu-şi pot forma o imagine corectă despre copilul lor; 
 uneori judecă superficial unele aspecte referitoare la activitatea din şcoală, 

datorită lipsei de informaţie sau a informaţiei incorecte; 
 din colaborarea şcoală –familie ambele părţi au de câştigat, iar cel mai câștigat 

e copilul. 
            Ca urmare a derulării numeroaselor proiecte în  parteneriat cu părinții am 
costatat că: 
-
o.colaborare.strânsă.cu.familia.îmi.uşurează.munca,.sporind.satisfacțiile.profesionale; 
-dascălii.sunt.cei.care.trebuie.să.facă.primii.paşi.în.relația.cu.familia; 
-dacă ești perseverent, poți avea rezultate, chiar şi în cazul  familiilor-problemă; 
-partenerii implicaţi au reușit să-și formeze o viziune reală asupra eforturilor şcolii în 
instruirea şi educarea elevilor; 
- părinţii se implică în diversificarea activităţilor copiilor din timpul liber. 
              Implicarea părinților în educație se traduce prin atenția acordată de părinți 
școlii și activităților legate de școală în contextul familial. Se manifestă în forme 
diferite, de exemplu asigurarea unui anturaj stabil și sigur, stimularea intelectuală a 
copilului, conversații între părinți și copii, contactul cu școala în scopul împărțirii 
informației, participare la evenimente școlare, la activități extrașcolare.   
                În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune 
condiţii şi, implicit, reușita 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 
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partenerului respectul şi încrederea cuvenită, deoarece ,,copilul este o taină  care 
trebuie descifrată de noi, părinţii şi profesorii.’’ 

 
 
Bibliografie: 
 
1.Agabrian, M., & Milea V. (2005). Parteneriate şcoală-familie-comunitate. Iași: 
Institutul European. 
2.Băran – pescaru,  Adina, (2004) ,Parteneriat în educație: familie – școală – 
comunitate, Ed.   
    Aramis Print, Bucuresști 
3.Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică şi 
pedagogică, Bucureşti, 1996 
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Familia-rol important în dezvoltarea preșcolarului 

 

Bojor Ioana 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Bistrița 

 

 

Pentru copil, familia concentrează primul său univers afectiv şi social. 
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi natura 
situaţională trăită în mod direct, nemijlocit, de copil, în mediul familial, iar atitudinile 
părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii în formare a acestuia. În general, 
cei doi părinţi deşi implicaţi egal în procesul de educaţie, deţin roluri diferite. Mama 
asigură căldură afectivă, iar tatăl reprezintă autoritatea. Mama are o „funcţie 
interioară”, pe când tatăl o „funcţie exterioară” prima referindu-se la atmosfera 
intrafamilială şi la asigurarea securităţii afective, iar cea de-a doua, la comunicarea 
socio – familială şi respectarea normelor. Ambii asigură sentimentul de confort şi 
securitate. Ambii sunt răspunzători de situaţia copilului în cadrul familiei, de 
optimizarea vieţii de familie, îmbinând sau încercând să îmbine cele două aspecte: 
atitudinea afectuoasă a mamei cu autoritatea sau exigenţa raţională a tatălui. În sens 
contrar, o viaţă de familie în care există mari diferenţe de opinii în ceea priveşte 
creşterea şi educarea copilului, în care nu există unitate de cerinţe şi consecvenţă în 
atitudini, o viaţa de familie frământată de tensiuni, lipsită de afecţiune, cu conflicte ce 
pot genera acte de opoziţie sau chiar de violenţă, va duce inevitabil la reacţii de 
inadaptare, frustrări, la stări de dezechilibru afectiv ale copilului. 

 În familie se constituie sentimentul de apartenenţă socială pentru că familia este 
în primul rând o instituţie socială fundamentală, este un grup social în care membrii 
sunt legaţi prin anumite relaţii biologice, dar şi psiho-morale, economice şi juridice, 
răspunzând unul pentru altul în faţa societăţii. Viaţa copilului în familie sintetizează 
într-o manieră particulară aspecte sociale. Caracteristicile vieţii în cadrul familiei sunt 
date atât de structura relaţiilor ce se constituie la nivelul său, cât mai ales, de valorile 
pe care se întemeiază aceste relaţii şi pe care le promovează.  

  În societatea actuală însă, în familie se doresc relaţii la baza cărora stau 
respectul, egalitatea, toleranţa şi un climat familial cu valenţe educative superioare. 
Ultimii ani au adus chiar o nouă percepţie în privinţa influenţei pe care o are familia 
asupra formării personalităţii, care este chiar mai mare decât s-a considerat. Familiile 
sunt sisteme sociale dinamice care au legi şi reguli care determină o anumită filosofie 
de viaţă: valoarea acordată vieţii individului în raport cu bunurile materiale, modul de 
a-i privi pe ceilalţi (ca prieteni sau ca competitori), căile acceptate de afirmare în 
societate şi de procurare a celor necesare traiului. Viaţa în familie, valorile care sunt 
respectate şi deci experienţele pe care copilul le realizează în colectivul familial depind 
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de felul în care părinţii îşi exercită rolul de educator. Pentru copii, părintele reprezintă 
sursa securităţii şi încurajării în faţa oricărei situaţii noi, neobişnuite. Apropiindu-se de 
sufletul copiilor, pătrunzând în felul propriu de a simţi şi gândi al lor, părinţii devin 
confidentul şi sfătuitorul propriului copil.  

 Relaţia educativă părinte – copil este direct influenţată de pretenţiile manifestate 
faţă de copii: acestea nu trebuie să îi plaseze pe copii într-un rol cu prea multe 
constrângeri şi foarte puţine situaţii de a se desfăşura liber, activ, opţional, cu iniţiative 
proprii.  

 Consider că activitatea educativă din familie ar trebui să urmărească într-o mai 
mare măsură adaptarea şi totodată raţionalizarea exigenţelor, a cerinţelor familiale la 
posibilităţile de înţelegere a copiilor.  

Luând în considerare faptul că în societatea de azi fenomenul educaţiei părinţilor 
este în creştere, începând să se manifeste cu preponderenţă în preşcolaritate, lucrarea 
de faţă îşi propune să abordeze tema rolului parteneriatelor educaționale şi să releve 
rolul acestora în consilierea  din învățământul preșcolar. 

Dialogul şi conlucrarea facilitează schimbul de idei între părţi! Parteneriatul este 
modalitatea prin care două sau mai multe părţi decid să acţioneze împreună pentru 
atingerea unui scop comun sau pentru rezolvarea unei probleme. Unele probleme sunt 
mai uşor de detectat şi de explicat, altele nu. De aceea, pe lângă forma de colaborare 
pe care o oferă, parteneriatul poate sesiza diverse aspecte pe care nu am reuşit să le 
analizăm individual. Dialogul şi conlucrarea facilitează schimbul de idei între părţi, 
nuanţând aspectele cele mai importante ale unei probleme. Unele dintre aspecte pot fi 
ştiute, altele pot fi noi. Parteneriatul face posibilă completarea punctelor forte ale 
fiecărei părţi, generând totodată noi idei.  
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Învățători și părinți - parteneri în educarea elevilor 

 
Prof. înv. primar, Boldan Raluca Daniela, 

Școala Gimnazială ,,Consantin Brâncoveanu”, Satu Mare 

 
 
    Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai 
evoluţiei individului.  Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-
un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi 
contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar 
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. 
    Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
    Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
    Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
    Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
     În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
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corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 
   Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de 
colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru 
de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de 
conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și 
el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ 
și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
 

Profesor învățământ primar Bologh Floarea Silvia 

Școala Gimnazială Certeju de Sus 

 
 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. 

 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. 

 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. 
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 Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea realizării unei legături reale 
între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat 
este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor 
pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 
 Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată 
încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
 În concluzie, un real PARTENERIAT între ŞCOALĂ 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. 
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. 
 

  

160



 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. în înv. preșcolar Bora Cristina   

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”  

Grădinița cu P. P. „Crai Nou”, Bacău 

 
Una din abordările moderne privind instituția școlară este cea a școlii deschise, 

prietenoase în care copilul să se simtă bine, să fie atras de activitățile preșcolare, să-i 
fie valorificate înclinațiile și talentele. Modelele educaționale actuale pun în centru 
copilul și trebuințele sale, nevoile lui de dezvoltare și în acest scop participă numeroși 
factori, printre care cei cu o importanță semnificativă sunt grădinița și familia. Dar 
poate și mai importantă pentru dezvoltarea armonioasă a copilului este colaborarea 
între cei doi agenți educogeni – familia și instituția educațională. 

În majoritatea cazurilor, grădinița și familia colaborează foarte strâns pentru a 
asigura, prin eforturi comune, o educație de bună calitate. Sunt numeroase însă cazurile 
în care familia acționează uneori contrar direcțiilor conturate de grădiniță, uneori din 
lipsă de informare, alteori din nepricepere și dezinteres. De aceea, se impune o 
comunicare continuă și de calitate între cadrele didactice și părinți privind progresele 
sau dificultățile întâmpinate de copii, precum și necesitatea sprijinirii părinților pentru 
a se alinia scopurilor educative în favoarea formării personalității copiilor. 

Sprijinul acordat părinților vizează trei direcții de acțiune: 

 sprijinul emoțional (a le da părinților ocazia de a-și exprima emoțiile, fără 
critică sau condamnare); 

 sprijinul informațional (a le da părinților ocazia de a înțelege situația 
proprie și pe cea a educației copilului lor); 

 sprijinul instrumental (a le oferi mijloace, tehnici de rezolvare a 
problemelor ce țin de educația copilului). 

În acest scop, se pot iniția parteneriate cu părinții, cum ar fi proiectul intitulat „A 
fi părinte e un lucru serios”. Proiectul poate să prindă contur prin dorința și nevoia 
comună a cadrelor didactice și a părinților de a comunica eficient tot ceea ce privește 
copilul, aflat jumătate din timpul său la grădiniță și cealaltă jumătate în mijlocul 
familiei. Ambele părți își vor manifesta interesul pentru încheierea unui parteneriat real 
între grădiniță și familie, care să conducă la preluarea de către părinți a unor practici 
corecte de cunoaștere și educație a copilului.  

Este de așteptat ca, atât educatoarele cât și părinții, să își dorească un parteneriat 
dinamic, care să depășească formalismul și inerția. Activitățile se pot desfășura sub 
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diverse forme iar proiectul să fie relevant pentru nevoile părinților legate de educația 
propriilor copii, abordându-se atât aspecte teoretice, cât și practice. 

Scopurile și obiectivele care vizează proiectul pot fi realizate în totalitate așa 
cum au fost prevăzute inițial, sau se pot modifica pe parcursul derulării proiectului. 
Copiii și familiile acestora pot fi sprijiniți pe întreg parcursul anului școlar, percepția 
părinților față de problematica creșterii și educării copiilor așteptându-se a fi una 
pozitivă. 

Răspunzând cerințelor unei educații psihopedagogice complete, parteneriatul 
grădiniță-familie rămâne un deziderat prioritar, cu atât mai mult cu cât materializarea 
lui dovedește practic faptul că oferă avantaje tuturor părților implicate în procesul 
educațional: 

- părinții au posibilitatea de a-și cunoaște mai bine copiii, modul lor de 
manifestare în  cadrul microgrupului; 

- părinții înțeleg mai bine rolul lor educativ și își însușesc procedee pe care să le 
aplice în educația copiilor lor; 

- se stabilesc relații mai apropiate și mai deschise între educatoare și părinți, iar 
părinții, cunoscându-se mai bine între ei, pot colabora mai ușor în luarea unor 
decizii importante în activitatea grădiniței, astfel constituindu-se în factori de 
sprijin real în procesul instructiv-educativ al acestei instituții. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI LA NEREJU 

 

 

Autor: Prof. Borcău-Bîra Elena 

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Gusti” Nereju 

Localitatea Nereju/Judeţul Vrancea 

 

 
Cu toate că este satul cel mai îndepărtat al Vrancei, este de neconceput să 

ajungeţi pe meleaguri vrâncene şi să nu poposiţi şi în Nereju. Locuitorii comunei 
Nereju încă mai păstrează în forme autentice aspecte de cultură şi civilizaţie populară, 
chiar dacă mai apar şi lucruri noi prin care trec toate satele vrâncene. 

Nereju este cunoscut şi datorită faptului că în anul 1927 echipele sociologice 
conduse de profesorul Dimitrie Gusti au întreprins în satul nostru o aprofundată 
investigaţie sociologică. 

Se spune ca prin păstrarea tradiţiilor ne păstrăm identitatea, iar prin pierderea 
acestora, ne pierdem rădăcinile. Obiceiurile şi tradiţiile trebuie să le transmitem tinerei 
generaţii aşa cum şi noi le-am  preluat de la bunicii noştri. 

În Ajunul Crăciunului gospodinele din comuna Nereju pregătesc turtele, 
scutecele Domnului nostru Iisus Hristos sau ajunelele, cum li se mai spune pe aici. Este 
ziua în care fetele de măritat sunt învăţate de bunici cum să pregătească turtele din făină 
curată, cernută prin sită nouă, niciodată folosită. Aluatul nu se priveşte cu mirare, 
pentru a nu se deoache. Nimic din ce a slujit preparării aluatului nu trebuie risipit  sau 
lăsat la întâmplare căci fiecare fărâmă are virtuţi magice. Turtele la noi se mai numesc 
şi ajunele. Punem făină de grâu, apă, drojdie, puţină vanilie şi frământăm bine, după 
care  lăsăm să  crească.Ca să crească cu spor, aluatul trebuie frământat repede şi focul 
să nu fie încins prea tare. 

 

În timp ce turtele se coc pe plită, se pregăteşte miezul de nucă. Vânturat să nu 
rămână coji printre ele, nucile sunt mărunţite cu sucitorul, să rămână bucăţele mai mari, 
să dea gust deosebit turtelor unse cu miere. 
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Înainte de a duce ajunelele la  vecini, se dă copiilor să guste, să nu le fie poftă, 
să fie primită pomana. Tradiţia este veche de sute de ani şi s-a transmis din generaţie 
în generaţie. Departe  de oraş,  tradiţia este respectată cu sfinţenie .Bunica mea aşa 
făcea turtele rupte. Le punea miez de nucă şi ne dădea şi nouă, apoi le lua şi pleca la 
vecini, prin sat.  

 

În ziua de Ajun fetele umblă cu colindul, iar în zilele Crăciunului băieţii umblă 
cu steaua. Cetele bat uliţele satului intrând în fiecare ogradă. Se spune că dacă în 
această zi nu eşti colindat vei avea pagubă tot anul. Din bătrâni e lege ca de acum 
încolo, până după trecerea sărbătorilor, fiecare este dator să se înţeleagă şi să trăiască 
bine cu neamurile şi vecinii. Cei care au văzut spun că de Crăciun cerurile se deschid, 
dar minunea asta n-o pot vedea decât cei buni la Dumnezeu..   

 
 
Un obicei specific în sat la noi este de a primi vizita preotului în casele noastre 

în Ajunul Naşterii Domnului pentru a ne împărtăşi această mare bucurie ,iar copiii 
aşteaptă cu nerăbdare sosirea lui Moş Crăciun, cântând colinde în jurul bradului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții.  

Parteneriatul școală-familie 

         

                                     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER 

PROFESOR MATEMATICĂ ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL- 

BORIUC VETURIA 

 

 
         Învățământul este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
        Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
      Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
       Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar.          
       Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de 
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. Clasa reprezintă pentru 
elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, 
va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățător, educator, diriginte, profesor, cum ar fi: ce știe 
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elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce 
abilități didactice dispune. 

        Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Cadrul didactic trebuie să 
dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii 
unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și 
fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă 
a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă 
îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de 
părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu 
părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea 
părinților. 
         Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase.  Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru cadru 
didactic înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 
          În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. Doar într-un 
asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, 
competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin 
de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de 
compasiune.Oricât de importantă ar fi, oricât i s-ar atribui această funcție, ea este în 
permanență depășită prin modul lor de a se comporta. Prin eforturile comune ale 
factorilor educaționali implicați – școala și familia – și prin activitățile organizate și 
realizate atât în școală cât și în afara ei, obiectivele nivelului de vârstă pot fi atinse. 
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Educația care se exercită în școală este cel mai important factor al dezvoltării 
personalității. Ea are rolul de a corecta ceea ce este negativ în personalitatea elevului 
și de a dezvolta toate laturile personalității sale, atât pe cea intelectuală, cât și pe cea 
caracterială, morală. 

Școala nu formează doar specialiști ci formează oameni, iar pentru a forma oameni este 
foarte important ca toți factorii educaționali să contribuie în mod eficient și constructiv 
la această formare, să colaboreze și să se completeze reciproc unde și când este nevoie. 
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Tradiții și obiceiuri de pe Valea Someșului 

 
Prof. BORODI FLAVIA 

Grăd. cu P. P. ”PARADISUL PITICILOR ” Dej 

 

 

        Unele dintre cele mai frumoase sărbători ale românilor sunt cele din iarnă și 
anume: Crăciunul, Anul Nou și Boboteaza. 

 CRĂCIUNUL este o sărbătoare a bucuriei, a dragostei și împăcării sufletești, a dăruirii 
și ajutorării. În satele de pe Valea Someșului, această sărbătoare este întâmpinată cu 
post și rugăciuni, cu o pregătire a trupului și sufletului. Postul ținut în cea mai mare 
parte de persoanele adulte, constă în abstinență de la anumite mâncăruri și băuturi. 
Înainte de Crăciun, gospodinele aveau mare grijă de înfrumusețarea locuinței, de 
aspectul interior al casei. Se făcea o curățenie exemplară, se văruia și se împodobea 
bradul. Tadiția împodobirii bradului a fost imbogățită de le an  la an. Astăzi bradul se 
împodobește cu diverse ornamente, instalații care mai de care mai sofisticate. În satele 
de pe Valea Someșului, în seara de Crăciun, băieții mai mici merg cu steaua iar cei 
mari cu Viflaimul. La stea numărul băieților este de patru, un înger și trei crai. Copiii 
sunt îmbrăcați în costume populare, pe cap poartă coif, făcut din carton și ornat cu 
hârtie creponată iar pe mijloc o cruce din staniol. Îngerul bate la ușă și 
întreabă:”Slobozâți steaua?”- gazda confirmă iar îngerul își zice rolul: 

”Eu sunt înger Serafim 
   Sunt trimis din Viflaim 
   Să vă spun întâie vouă 
  Această minune nouă! 
                                                             Că s-a născut Mesia 
                                                             Din fecioara Maria! 
        Craii bat cu toiagul în ușă iar îngerul întreabă:”- Cine este, ce poftește?” 
 Craii răspund:” – Trei crai de la Răsărit/După o stea am călătorit/Daruri scumpe i-am 
adus/Pruncului ceresc Isus.” 
      ”- Poftiți crailor veniți/Și ne spuneți ce doriți.” 
      Apoi cântă toți în cor: 
     ”De la Răsărit răsare, de la Răsărit răsare 
      O stea cu lumină mare, o stea cu lumină mare. 
      După care noi ne-am dus, după care noi ne-am dus 
      Ca să-l găsim pe Isus, ca să-l găsim pe Isus.. 
      Pe fiuțul Mariei, pe fiuțul Mariei 
      În cetatea Galilei, în cetatea Galilei.” 
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        Copiii sunt răsplătiți cu bani, dulciuri și alte bunătăți. Apoi vin băieții cu capra și 
cei cu Viflaimul. 

 ANUL NOU  marchează trecerea spre un alt an, iar tradițiile sunt și aici bogate 
și încărcate de anumite semnificații. În unele sate, în seara de Anul nou, se furau porțile 
de le drum și se duceau la o anumită distanță fată de casă. Tot în acestă seara, băieții 
mai mari  mergeau pe deal și aprindeau cizme și roți de cauciuc și le rostogoleua pe 
deal în jos strigând: ” Vili, vili mă / Ce ți ție, mă / Vasile cu Ileana mă / Dreptu-i mă? 
/Drept! /hai să râdem mă / Hă, hă!”. Atunci se aflau care cu cine discută dar ieșeau la 
iveală și anumite lucruri tăinuite... 

       Tot în seara de Anul nou, bărbații aveau grijă ca animalele să fie bine hrănite să 
nu cumva să intre flămânde în noul an că pe urmă vor fi fără putere tot anul. 

       La casele unde existau fete sau băieți care le trecuse vremea cununiei, se puneau 
moș sau babă pe șură, iar asta era considerată ca un fel de bătaie de joc la adresa 
acestora, fiind considerați bătrâni. 

       Tot în seara de Anul nou, se spune că primul care trebuie să-ți intre în casă să fie 
o persoană de sex masculin, femeile erau considerate primejdioase și aducătoare de 
nenorociri. 

   BOBOTEAZA  este considerată o sărbătoare mare, ținută cu strictețe de 
creștini.  Înainte de ziua de Bobotează, preotul satului umblă din casă în casă cu crucea. 
Preotul și cântăreții erau însoțiți de copii ( băieți) care umblau cu traista și după ce 
preotul termina de zis Iordanul, băieții strigau de trei ori :”Chiralesa, Doamne” apoi 
primeau bani, colaci, mere  etc. 

        În ziua de Bobotează, preotul sfințește apa la biserică și fiecare creștin își duce 
acasă apă sfințită cu care stropește animalele, fântânile și țarina ca Dumnezeu să le dea 
belșug și prosperitate. 

       Din păcate, aceste frumoase tradiții și obiceiuri își pierd din valoarea de  odinioară, 
fiind păstrate în sufletul celor care le-am trăit și prețuit. 
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Iarna – anotimpul bucuriei 

 

 

Prof. înv. preșc. Borș Alina Anna Maria 

Școala Gimnazială Nr. 3 – Structură G. P. P. Nr. 3, Mangalia, jud. Constanța 

 

,,Adevărata victorie este să reușești să-ți păstrezi inima caldă în timpul iernii.”  – Marty 
Rubin 

 

           Odată cu sosirea anotimpului iarna, Sărbătoarea Crăciunului se apropie cu pași 
repezi, iar românii fac eforturi pentru a termina pregătirile pentru masa de Crăciun, fac 
liste cu persoanele cărora doresc să le cumpere cadouri și pentru a-și pregăti casele 
pentru cea mai mare și importantă dintre sărbătorile de iarnă - Tradiția împodobirii 
bradului și În așteptarea lui Moș Crăciun. 
           Aceste două frumoase obiceiuri sunt tare îndrăgite de preșcolari. Și anul acesta, 
ca în fiecare an, preșcolarii au fost tare bucuroși când am scos din magazie cutiile cu 
elemente de iarnă și după ce le-am șters și sortat fiecare s-a apucat de împodobit clasa. 
Ne-am împărțit pe echipe și astfel treaba a mers foarte repede și bine, iar la sfârșit am 
dansat și am cântat. Este mult mai frumos când îi implicăm pe cei mici în astfel de 
activități, deoarece simt că și ei contribuie la pregătirea clasei și îl așteaptă pe Moș 
Crăciun cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți. 
În luna decembrie, prin activitățile desfășurate la clasă punem în valoare importanța 
respectării tradițiilor și obiceiurilor de iarnă. Prin aceste activități îi ajutăm pe cei mici 
să devină responsabili pentru activitățile încredințate, să empatizeze cu cei care nu 
reușesc să finalizeze anumite sarcini, să împartă ceea ce au cu ceilalți. În continuare 
am să vă prezint câteva activități desfășurate cu grupa mică.  
La centrul Bibliotecă: ,,Cartea cu surprize”- citire de imagini. 
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La centrul Joc de rol: 
,,Crăciunițele hărnicuțe pregătesc masa de Crăciun”- activitate practic-gospodărească 
,,Spiridușii fac ordine”- activitate practic-gospodărească 

 
 
La activitatea pe domenii experiențiale, Domeniul om și societate – am desfășurat 
activitatea practică pe două subgrupe: o grupă a realizat globulețe personalizate, iar a 
doua grupă a realizat tablouri cu chipul lui Moș Crăciun.  
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IMPORTANȚA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE, 
EXEMPLE 

 

 

PROF. BOŞCA MARINELA NICOLETA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL SALIGNY”, BANLOC 

 

 

              „Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe, ci să creezi 
posibilitatea ca un copil să descopere și să inventeze, de a crea oameni care sunt 
capabili de lucruri noi” Jean Piaget 
               Activitățile extrașcolare ocupă un loc important în procesul educativ. 
Participarea elevilor la astfel de activități lărgește orizontul cultural al acestora, 
completând cu noțiuni noi volumul de cunoștințe însușite în cadrul orelor de curs și 
constituie un mijloc de formare a competențelor, contribuie la educarea estetică, morală 
a elevilor, diciplinându-le acțiunile și extinzându-le orizontul cultural-artistic. 
              Acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, ne îndreptăm din nou privirea spre anul 
ce se încheie și constatăm că a mai trecut un an cu temeri, neajunsuri și neîncredere, 
totul datorită pandemiei de CORONA-VIRUS. 
              Însă, ne aflăm în fața marelui praznic al creștinătății, Sărbătoarea Nașterii 
Domnului Iisus Hristos, care aduce în sufletele noastre speranță, încredere și bucurie. 
Un Prunc Sfânt, așa cum o face an de an, Se naște în ieslea Betleemului și în sufletul 
fiecăruia, aducându-ne o veste bună: Dumnezeu este mai aproape de noi, de sufletele 
noastre, depinde doar de noi să-l primim și să-l cinstim așa cum se cuvine. 
         În cadrul proiectului „MAGIA CRĂCIUNULUI” derulat în perioada 18 
decembrie – 21 decembrie 2021, cadrele didactice şi elevii de la Școala Gimnazială 
,,Anghel Saligny”, Banloc, jud. Timiș, şi-au propus să omagieze această sfântă 
sărbătoare prin activităţi care să  îmbine cât mai armonios utilul cu plăcutul, construind 
noi produse, utilizând toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia. 

 

 

 

 

 

 

 

      PROIECT          EDUCATIONAL 

AN ȘCOLAR 2020‐2021 
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PROF. BOȘCA MARINELA NICOLETA 
PROF. B C 

  

                Nașterea Domnului Iisus Hristos sau Crăciunul este pentru ortodocșii de 
pretutindeni una dintre cele mai importante sărbători de peste an, deoarece în această 
zi Fiul lui Dumnezeu „pentru noi oamenii si pentru a noastră mântuire S-a pogorat din 
ceruri și S-a intrupat de la Duhul Sfant și din Maria Fecioria și S-a facut Om”. Magia 
sărbătorile de iarnă, în deosebi cele de Crăciun, ne cuprinde pe noi toți, dar mai ales pe 
copii, care trăiesc cu adevărat această magie, crezând în existența lui Moș Crăciun, 
așteptat cu nerăbdare pentru a le împlinii toate visele copilăriei. 

Prin acest proiect se urmăreşte implicarea copiilor şi a cadrelor didactice în 
exprimarea valorilor morale ce transced timpul şi spaţiul cu ocazia sărbătorilor de 
iarnă, prin diferite forme artistice (colinde, urători, creații literare și artistice) ce se 
regăsesc în cunoaşterea semnificaţiei acestor sărbători, a modului cum ele pot modela 
şi îmbogăţi sufletele noastre. 
 

       Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor lucrări 
originale pe tema dată, aplicând tehnici specifice activităților practice si artistice. 
  

* Cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului; 
*Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna ; 
*Cultivarea sensibilităţii cromatice și artistice a elevilor din clasele V-VII. 

 

        a)  TEMPORALE:  18 decembrie – 21 decembrie 2021  
       b)  UMANE: -GRUP ŢINTǍ - elevii Școlii Gimnaziale „Anghel Saligny”, Banloc; 
                                             - cadre didactice din școală; 
                                                       - părinți.                          

 c) MATERIALE:  
       - cărţi, albume, reviste, CD-uri, cd-player, calculator, imprimantă, cameră foto 

digitală 
    - panouri pentru expunerea lucrărilor, diplome; 
    - materiale: diplome, lucrări ale copiilor,  panouri pentru expoziție,  laptop, 

imprimantă, materiale de birotică; 
d) SPAŢIALE: fiecare elev își îndeplinește sarcina în căminul său alături de părinți, 

fiind îndrumat de către cadrele didactice coordonatoare pe platforma classroom 
sau rețelele de socializare; 

  

*Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice;  
       *Popularizarea proiectului prin Avizierul și siteul şcolii; 
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 - expoziţii cu lucrările practice şi artistice ale elevilor;   
 - diplome pentru cele mai originale lucrări; 
 - realizarea de portofolii de prezentare a activităţilor; 
 - CD cu fotografii din timpul activităţilor; 
 - realizarea unei broşuri cu creațiile elevilor; 
 - realizarea unui PPT cu activităţile desfăşurate în proiect 
 

ACTIVITATEA I: CREAȚII ARTISTICE 
PROFESOR COORDONATOR: Prof.BOSCA MARINELA 
                                              Prof. B C 
 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 
 
ACTIVITATEA a II-a: CREAȚII LITERARE 
PROFESOR COORDONATOR: BOSCA MARINELA 
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Magia sărbătorilor de iarnă Tradiţii si obiceiuri  

  
Prof. Botea Cristina  

CJRAE, Calaraşi 

 
 
 

Sărbătoarea Crăciunului prilejuieşte frumoase tradiţii indiferent de zona de unde 
provin. 
Fiind o sărbătoare magică, pregătirile pentru această sărbătoare încep odată cu intrarea 
în post. 
Toată lumea se pregăteste pentru această sărbătoare începând de la cel mai sărac om şi 
până la celmai bogat, de la mic şi până la mare. Crăciunul este sărbătoarea creștină 
având loc pe 25 decembrie în fiecare an în calendarul gregorian. Începând cu secolul 
XX, sărbătoarea creștinilor devine sărbătoare laică, putând fi celebrată atât de cei 
creștini cât și de cei necreștini, pentru aceștia atenția concentrându-se pe grupări 
familiale, iar pentru copii pe cadouri de la Moș Crăciun 
 Mitologia ne spune despre,, Crăciun” că şi- a pedepsit soţia, pe Crăciuneasa ,tăindu- i 
mâinile, după ce a primit într- ascuns pe Fecioara Maria să nască pe ,,micul prunc” în 
ieslea vitelor.Acesta, de bucurie că soţia lui a scăpat de pedeapsă,deoarece Fecioara 
Maria ca recompensă i-a lipit mâinile la loc, aprinde un rug din cioate de brad şi joacă 
cu slugile în jurul acestuia. După joc, împarte Fecioarei Maria daruri păstoreşti (urdă, 
caş, lapte, smântână). De aici apare transfigurarealui Moş Crăciun într- un personaj 
care de Ziua Naşterii lui Isus aduce daruri copiilor, adulţilor şi toată lumea indiferent 
de starea materială sărbătoreşte evenimentul Naşterii Mântuitorului 
Această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un eveniment 
creștin, venirea pe lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de emoție, de 
bunăvoie, de iubire de Dumnezeu și pentru cei din jur. 
Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum suntem! 
Și aceea este familia! Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea unul pe 
celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă gândul că ai oameni pe care poți conta. Sărbătoarea 
Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, recunoștință! 
Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. 
Unul din cele mai reprezentative, din punct de vedere al tradițiilor respectate în această 
sărbătoare este colindatul. Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși 
până în zilele noastre. Colindul este zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el 
transmite o veste de la Dumnezeu. Colindătorii merg cu voioșie din casă în casă să 
anunțe Nașterea Pruncului Iisus Hristos, ca niște solii binecuvântate de Domnul. 
Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. Amintim aici 
cum Apostolii au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului lui 
Dumnezeu întrupat și apoi înviat în lume, așa sunt meniți și colindătorii să facă acest 
lucru în fiecare an. 
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Colindatul se realizează în seara de Crăciun, colindătorii se adună de obicei, în cete și 
merg la colindat, să transmită vestea din casă în casă și să împartă binecuvântări cerești 
în inima fiecărei locuințe. 
Dintre colindele preferate de colindătorii ce umblă azi din ușă în ușă se numără: 
Colindăm colindăm, colindăm iarna, Bună dimineața la Moș Ajun, Iată vin 
colindători, Florile dalbe, Trei Păstori, O ce veste minunată etc. 
Craciunul este o sărbătoare dinamică, presărată de tradiții și cântece de bucurie, este o 
sărbătoare a recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Cu cât Crăciunul se apropie, forfota 
domină peste tot. Un murmur festiv de entuziasm. Iarna acum parcă sporește în 
frumusețe, mai ales dacă și ninge, ninsoarea devine sursă de magie, este o frumusețe 
înghețată atât de răpitoare! Neliniștea și zarva copiilor crește, pregătirile se-nmulțesc, 
oamenii se iau cu treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu, pe hornuri se 
ridică fumuri ademenitoare și dătătoare de curaj, fumuri care te îmbie la povești pentru 
copii spuse lână căldura primitoare a cuptorului încins și miros de cozonac. 
In vastul repertoriu de colinde creştine, ne sunt înfăţişate evenimente referitoare la 
naşterea şi viaţa Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. 
Există colinde care zugrăvesc atât aspectele îmbucurătoare ale naşterii Domnului: 
închinarea păstorilor şi a magilor, corul îngerilor şi steaua vestitoare; cât şi aspecte 
tragice precum: ura lui Irod, uciderea pruncilor şi izgonirea în Egipt. 
La origini, colindele erau cântate în grupuri foarte mari, de 30 până la 40 de colindători. 
De-a lungul timpului, colindele au fost preluate şi transpuse în diverse forme de 
interpretare: vocale şi instrumentale, în grupuri mari, în grupuri mici, în cvartete, duete 
sau chiar solo, însoţite sau acompaniate de un cor. 
Tradiţia spune că aceste cântări simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele 
oamenilor. În trecut grupurile de colindători erau formate de copii şi bărbaţi care 
porneau la colindat din casă-n casă. Acest obicei se mai respectă încă şi acum în 
anumite zone ale ţării. Însă, în prezent cetele de colindători sunt formate din copii care 
vestesc atmosfera de sărbătoare. 
Tot în Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim bradul.  
Fără pomul de Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va 
“poposi” acolo unde nu vede bradul gata împodobit. 
Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea 
divinităţii. Devenit un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat 
pare a-şi avea geneza în Germania. La început pomul a fost împodobit doar cu fructe 
şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care conferă strălucirea atmosferei. 
În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit cu 
instalaţii electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri. În preajma 
Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă un brad cât mai frumos şi original 
decorat.Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată acestei 
sărbători. Ea aduce belşug şi noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în mijlocul 
mesei tradiţionale. Se realizează foarte uşor acasă din crenguţe subţiri de salcie şi brad. 
Va oferi un impact vizual cât mai plăcut dacă va fi ornată cu ramuri de vâsc, steluţe 
mici sau conuri de brad uscate. 
Din case nu trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit dintotdeauna 
venirea iernii. Este considerat un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, în ajunul 
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sărbătorilor se foloşeste pentru decorarea casei. Sărbătoarea Crăciunului este cea mai 
frumoasă şi mai iubită de cei mici şi mari, săraci sau bogaţi. Veche de peste două 
milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoarea creştinilor este 
aşteptată cu emoţie şi bucurie. Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea 
zăpezii şi este o sărbătoare emoţionantă mai ales pentru copiii care aşteaptă sosirea lui 
Moş Crăciun. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
          Prof. pentru învățământul primar, Botka Ildikó 

Școala Primară Dioșod, Sălaj 

 
 Școala constituie pentru copil a doua mare etapă a făuririi educației sale. După 
cei 7 ani de acasă, școala reprezintă factorul care facilitează sarcinile educative ale 
părinților. Dacă în familie educația copiilor depinde de gradul de educație al părinților, 
în școală depinde de calitatea și competența personalului didactic. În concepția 
modernă de educație a copiilor nu se mai poate face o demarcare netă între îndatoririle 
școlii și cele părintești. Pentru a da roadele așteptate, școala are nevoie de sprijinul 
conștient și colaborarea familiei.  
 Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin 
mijloace specifice la formarea tineretului. Factorul decisiv în succesul școlar îl 
reprezintă raportarea corectă a realității în existența activității comune familie-școală. 
Reglementarea științifică a unor norme educative impune colaborarea sistematică și 
permanentă a celor doi factori de instruire, familie-școală și presupune unitatea 
influențelor educative și continuitatea muncii de formare a copilului. Implicarea 
familiei în activitatea școlară a copiilor se desfășoară pe două coordonate: relație 
părinte-copil și relația familie-școală. 
 Se vorbește tot mai mult despre o pedagogie a trăirilor, orientată spre cooperare 
și participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informației, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive și posibilitatea de adaptare continuă la situații 
noi, ca o consecință a mobilității intelectuale și a creativității, precum și a formării 
atitudinii, a capacității și a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale și umane, de competență și 
implicare. 
 Așa cum o construcție nu se poate desăvârși decât printr-o implicare și o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, așa și personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între școală și familie, în care cele 
două instituții se completează și se sprijină reciproc. Dacă în familie, copilul mai mult 
se formează decât se informează, absorbind din mediul familial primele impresii, 
formându-și conduite prin mimetism și contagiune directă, școala îi oferă cultura, 
regulile și normele menite să-i desăvârșească personalitatea.  
 Construirea unui mediu educațional bazat pe parteneriatul școală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înțeleagă și să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice și mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
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 Doar într-un asemenea mediu educațional elevul va fi în măsură să-și dezvolte, 
la un nivel superior, competențe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele și situațiile ce țin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate și 
mobilitate, dar și de compasiune.  
 Beneficiile parteneriatului: 

- Cele două instituții își cunosc mai bine nevoile și ofertele, acționând în 
consecință; 

- Își îmbogățesc și își aprofundează reprezentările și noțiunile morale; 
- Își cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
- Își lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date și informații și prin 

sistematizarea și interpretarea lor corectă, precum și prin crearea posibilităților 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

- Contribuie la dezvoltarea educației umaniste, adresându-se, în primul rțnd, 
formării unei mentalități care să reflecte demnitatea omului, respectul față de 
muncă și creația proprie, față de rezultatul ei, față de munca și rezultatele altora; 

- Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică și să valorizeze creațiile cu adevărat 
educative; 

- Asigură, în mai mare măsură, egalitatea șanselor educaționale, pentru toți elevii; 
- Revigorează spiritul civic și mentalitatea comunitară; 
- Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparența și comunicarea; 
- Încurajează inițiativa și participarea; 
- Statuează, mai concret, disciplina și responsabilitatea; 
- Armonizează condițiile specifice ale unității școlare cu exigențele sociale, de 

ordin general. 
Într-unul dintre anii școlari trecuți am avut un parteneriat educațional cu părinții, 

”Copilăria din vremuri-tradiții moștenite”, din domeniul cultural artistic-folclor, 
tradiții, obiceiuri. Scopurile proiectului au fost: cultivarea și valorificarea 
potențialului creator și a sensibilității artistice a elevilor; stimularea interrelaționării 
dintre elevi, părinți, învățători; cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale 
ale istoriei și culturii tradiționale populare; încurajarea elevilor pentru informare, 
cercetare și personalizare a unor informații și obiceiuri. Una dintre activități a fost 
”Magia sărbătorilor de iarnă”, în cadrul căreia am împodobit împreună pomul de 
Crăciun al școlii, am decorat turta dulce gătit de părinți, am confecționat podoabe 
de Crăciun, am colindat cu cântece tradiționale de Crăciun.   
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FORMAREA PERSONALITĂȚII UMANE INTEGRALE ȘI ARMONIOASE 

 
Prof. înv. primar BRĂILOIU RODICA-CORNELIA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET„ 

TG-JIU, GORJ 

 

Am descoperit poemul „Copiii învaţă ceea ce trăiesc” de Dorothy Law Nolte pe 
când pregăteam o activitate de cerc pedagogic. Am îndrăgit instantaneu aceste versuri 
şi le-am multiplicat pentru toate cadrele didactice care au participat la activitate. 
Fiecare vers părea să conţină o afirmaţie pe care o intuiam a fi absolut adevărată. Am 
fost uluită de câtă înţelepciune puteau conţine atât de puţine cuvinte. 

COPIII ÎNVAŢĂ CEEA CE TRĂIESC 

de DOROTHY LAW NOLTE 

Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. 

Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi. 

Dacă trăiesc în teamă, copiii învaţă să fie anxioşi. 

Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. 

Dacă trăiesc înconjuraţi de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. 

Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. 

Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi. 

Dacă trăiesc în încurajare, copiii învaţă să  fie încrezători. 

Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea.     

Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea. 

Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă să iubească. 

Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. 

Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel. 

Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea. 

Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. 

Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. 

Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul. 
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Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aibă încredere în ei. 

Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e plăcut să trăieşti pe lume. 

           Cei ce citesc pentru prima oară poemul, spun adesea „ştiu asta!”. Aşa este – 
probabil că ştiţi. Poemul ne conectează, într-adevăr, cu ceea ce ştim deja în sinea 
noastră. Dar, aşa cum se întâmplă cu toate principiile referitoare la educaţia copiilor, 
este mai uşor să vorbeşti ori să scrii despre ele decât să le pui în practică. Copiii noştri 
învaţă neîncetat de la noi. Învaţă nu din vorbele cu care încercăm să-i educăm, ci din 
comportamentul, sentimentele, atitudinea noastră în viaţa de zi cu zi. Toate acestea 
reprezintă pentru copii un model ce le va guverna întreaga existenţă viitoare. 

În anii de activitate didactică am ajuns la convingerea că majoritatea părinţilor 
doresc din toată inima să fie iubitori, binevoitori, înţelegători, toleranţi, oneşti şi corecţi 
cu copiii lor. Nimeni nu-şi propune vreodată în mod conştient să lezeze copiii. Şi totuşi, 
adesea se întâmplă. Nu intenţionat. De cele mai multe ori, le transmit copiilor propriile 
prejudecăţi şi predispoziţii emoţionale din neştiinţă şi din frică. Este nevoie de un act 
de conştiinţă şi de curaj pentru a trăi în mod conştient cu intenţia clară de a creşte nişte 
copii sănătoşi, fericiţi şi bine pregătiţi. Mesajul poemului este simplu şi clar: valorile 
noastre se transmit de la o generaţie la alta prin intermediul comportamentului nostru. 
Copiii ne urmăresc şi absorb ca un burete felul în care trăim laolaltă zi de zi, iar ceea 
ce învaţă le serveşte drept model toată viaţa, afectându-i nu numai pe ei ci şi pe copiii 
lor. Ne putem gândi la actele noastre iubitoare ca la un fel de lanţ al dragostei care se 
întinde peste generaţii, de la cele trecute la cele viitoare. 

Fiecare vers din acest poem devenit clasic, ne învaţă pe toţi printr-un limbaj 
simplu şi accesibil în ce constă măiestria de a fi mai puţin critici şi mai îngăduitori, mai 
puţin sentenţioşi şi mai toleranţi, cum să nu facem apel la ruşine, ci la încurajare, cum 
să fim mai puţin ostili şi mai apropiaţi de copii. Astfel învăţăm să devenim nu numai 
părinţi mai eficienţi, ci şi parteneri, dascăli şi manageri mai buni. 

Vă invit să meditaţi asupra faptului că majoritatea problemelor cu care se 
confruntă lumea noastră îşi au originea acasă şi sunt ferm convinsă că dacă toţi am 
pune în aplicare aceste adevăruri simple şi de bun simţ despre consecinţele benefice 
sau nefaste ale modelului familial în care se formează copiii, ar exista mai puţină 
violenţă, relaţii interumane pozitive, tonice şi pline de respect. Ce poate fi mai preţios 
decât sentimentul că devenim mai apţi să creştem nişte copii încrezători în sine, 
asertivi, răbdători, recunoscători, iubitori, preocupaţi de ţelurile lor, generoşi, de bună 
credinţă, corecţi, respectuoşi şi prietenoşi. 

           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. 

Cred că fiecare copil este o făptură unică şi are un nucleu de creativitate şi 
înţelepciune care îi aparţine numai lui. Este privilegiul părinţilor şi al dascălilor să fie 
martorii înfloririi personalităţii copilului şi să îngăduie frumuseţii acesteia să 
strălucească în lume. Copiii învaţă, într-adevăr, ceea ce trăiesc. Apoi cresc şi ajung să 
trăiască ceea ce au învăţat. 
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Datini și obiceiuri de Crăciun 

 
Prof. Braiț Anișoara Mihaela 

Șc. Gim. ,,Mihai Veliciu” Șepreuș, Arad 

   
Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în 

rândul românilor. Românii au fost dintotdeauna păstrători de tradiții și obiceiuri 
strămoșești. De aceea în fiecare an, în școala noastră, luna decembrie este dedicată 
datinilor și obiceiurilor de Crăciun.Implicarea copiilor în desfășurarea acestor activități 
conduce la conștientizarea faptului că sărbătorile și  tradițiile trebuie păstrate și 
transmise mai departe. 

 Un obicei local, care se transmite copiilor din generație în generație este ,,Mersul 
cu steaua”. Acest obicei vrea să amintească de steaua care a vestit nașterea lui Iisus și 
i-a călăuzit pe cei trei magi. Astfel, cinci copii, având o stea confecționată din carton, 
cu imaginea Nașterii Domnului, pornesc din poartă în poartă pentru a vesti Nașterea 
Mântuitorului. 

Nașterea Ta Hristoase…. 

Irod: De unde veniți și unde călătoriți? 

         Cine sunteți voi și care este numele vostru? 

Gașpar: Noi, Împărate, am venit tocmai dinspre răsărit 

          Ca să îl căutăm cu adevărat pe noul Împărat 

Unde e? Ca să-l aflăm, frumoase daruri ca să îi dăm, 

Ca în semn de bucurie: aur, smirnă și tămâie 

Eu, Gașpar, mă numesc și aur Îi dăruiesc. 

 Irod:  Dar tu, cine ești și cum te cheamă? 

  Vino încoa și dă de seamă! 

 Baltazar: O, Iroade Împărate, să trăiești cu sănătate! 

              Să ne dai voie , să știi, noi suntem cei trei crai de la Răsărit: 

   Eu –Baltazar, Melchior și Gașpar. 

  Am venit să cercetăm, pe Hristos ca sa-L aflăm, 

 Frumoase daruri să-I dăm, 
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Ca în semn de bucurie: aur, smirnă și tămâie. 

Eu, Baltazar mă numesc și tămâie Îi dăruiesc. 

Irod:  Dar tu, cine ești și cum te cheamă? 

  Vino încoa și dă de seamă! 

Melchior: O, Iroade Împărate, să trăiești cu sănătate! 

Să ne dai voie, să știi că noi nu te căutăm pe tine. 

Și umblăm tot întrebând după cel ce s-a născut curând, 

Domnul domnilor și Împăratul împăraților. 

Această steauă strălucită, prrea frumoasă și vestită, 

Am văzut-o la răsărit și după dânsa am pornit. 

Eu, Melchior mă numesc și aur Îi Dăruiesc.  

Irod:  Văd că sunteți crai vestiți și acum știu cum vă numiți, 

Dar mă mir ce-ați cuvântat despre noul Împărat. 

Ce Împărat poate să fie peste a mea împărăție? 

Că eu sunt împărat mare, peste toată lumea mare! 

Și când dau o lovitură, tot pământul se scutură. 

Și tremură de îngrozire, să știe că-s cu mânie! 

 Gașpar: Mergem, fraților, ca să-l aflăm 

Pe cel ce Îl căutăm, 

Și ne-o fi cu bucurie, căci și Irod o să vie 

Să se-nchine lui Hristos, Cel născut în staul jos. 

Îngerul: Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, 

 Ascultați ce vă spun eu: 

Să nu treceți prin cetate, ci să dați prin altă parte, 

Ca Irod să nu mai știe de pruncul dulce Mesie 

Căci el a pus un gând rău, 

Să-L omoare pe Dumnezeu. 

Toți:   Să trăiți, domnilor, cu bine, să mă ascultați și pe mine 

Că aștia știu prea multe, dar a lor sunt toate șute,  

Da, eu zic că nu-s flămând, tot cu pita îs în gând 
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Și când mă gândesc la cârnaț, cârnaț…. 

Și cu oleacă de pită moale, oai ce ne-om tomni la foale, 

Și cu oleacă de cardaboș, oai ce ne-om face mai voioși, 

De ne-ați da și doi bănuți, să trăiți, gazdă, mulți ani! La anul și la mulți 
ani!  
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ATELIERUL LUI MOȘ CRĂCIUN 

 

Prof. BRÂNDA FLORINA 

 

 MOTTO: „Crăciunul flutură bagheta magică pe deasupra lumii şi păstrează tot 
ceea ce este mai blând şi mai frumos.”   Norman Vincent Peale                

PROIECT EDUCATIV  PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlu proiect: "Atelierul lui Moș Crăciun" 

Tipul: Activitate de educație pentru dezvoltarea personală, desfăşurată la nivel de 
instituţie cu elevii ciclului gimnazial 

Locul desfăşurării: Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea 

Perioada desfăşurării: 6 decembrie 2021 - 23 decembrie 2021 

Coordonator proiect: Prof. BRÂNDA FLORINA 

Echipa de proiect:  

ARGUMENT:  

             Anotimpul iarna este supranumit anotimpul magic. Iarna, încheie anul 
calendaristic, dar totodată este și începutul Anului Nou; așadar acum, în acest anotimp 
ne bucurăm de roadele de peste an și totodată ne pregătim pentru ceea ce va urma. 

Din timpuri străvechi, oamenii au acordat o atenție deosebită sărbătorilor de iarnă și au 
păstrat cu sfințenie tradițiile moștenite de peste veacuri. 

 Acest proiect își propune să sensibilizeze elevii față de anotimpul iarna, să îi 
cunoască caracteristicile, sărbătorile și mai ales tradițiile. Dintre sărbătorile de iarnă, 
sărbătoarea Crăciunului este cea mai frumoasă și mai încărată de magie, iar copiii de 

186



toate vîrstele o așteaptă cu nerăbdare; Moș Crăciun fiind elementul central de maximă 
atracție pentru copii. 

Atelierul lui Moș Crăciun are ca și scop atât dezvoltarea cognitivă, prin reiterarea 
informațiilor despre semnificația sărbătorii  Crăciunului și păstarea tradițiilor, cât și 
dezvoltarea senzorială, prin exersarea abilităților practice manuale sau a simțului 
auditiv și estetic. 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Cunoașterea celor patru anotimpuri;  
 Identificarea caracteristicilor specifice anotimpului iarna; 
 Cunoașterea celei mai mari sărbători din anotimpul iarna: Crăciunul; 
 Dezvoltarea creativității; 
 Dezvoltarea dexterității; 
 Dezvoltarea aptitudinilor artistice și a simțului estetic.  

OBIECTIVELE  PROIECTULUI:   

 Să cunoască cele patru anotimpuri; 
 Să enumere caracteristicile anotimpului iarna; 
 Să identifice sărbătorile de iarnă; 
 Să recunoască obiecte specifice sarbătorii Crăciunului; 
 Să creeze coronițe de iarnă; 
 Să creeze globuri “magice”;  
 Să picteze globuri din ipsos pentru brăduț; 
 Să picteze anotimpul iarna și atmosfera de Crăciun; 
 Să creeze platouri decorative de Crăciun; 
 Să decoreze suporturile de lumânări. 

GRUP  ȚINTĂ: elevii clasei a V-a; a VI-a; a VII-a; a VIII-a; 

RESURSE : 

UMANE: 

               - elevii claselor implicate în program; 

               - profesorii care predau la clasele incluse în proiect; 

               - conducerea unității implicate în proiect; 

MATERIALE: - calculator 

                          - tabla albă, markere 

       - hârtie colorată 

      - hârtie creponată 

      - foarfece 

       - lipici 
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      - cercuri din polistiren 

      - pistol de lipit 

      - acuarele 

      - bloc de desen 

      - fișe de lucru 

      - forme din ipsos 

DE TIMP:  6 decembrie 2021-23 decembrie 2021 

FINANCIARE: autofinantare proprie 

STRATEGII  DE  REALIZARE: 

- activităţi comune între elevii clasei și cadrele didactice incluse în proiect;  

- colaborare dintre toate cadrele didactice implicate în proiect; 

Forme de organizare a activităţii: frontal, individual. 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

- expoziție cu produsele realizate de fiecare clasă 

REZULTATE ASTEPTATE: 

* Identificarea cu ușurință a caracteristicilor anotimpului iarna 

* Atitudini pozitive față de marea sărbătoare din anotimpul iarna: Crăciunul 

* Introducere în atmosfera de sărbătoare 

* Dezvoltarea simțului artistic, dexterității, esteticului                                                               

Conţinutul proiectului 

Nr. 
crt. 

Activitate Loc de 
desfasurare 

Termen Responsabil 

1 Prezentarea 
anotimpului iarna, a 
sărbătorii 
Crăciunului și a 
tradițiilor specifice 
zonei Bihorului 
legate de această 
sărbătoare. 

Sala de clasă 

 

6-
decembrie 
2021 

 

Prof. Brânda 
Florina 

 

2 Confecționare de 
felicitări și 

Sala de clasă 

 

6-17 
decembrie,
2021 

Prof. CG 

Prof. T C 
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aranjamente cu 
specific de iarnă 

Prof. PC 

3 Atelier de creație și 
pictură figurine de 
ipsos 

Sala de clasă 13-17 
decembrie,
2021 

Prof. N S 

 

4 

Ornamente și 
decorațiuni de 
Crăciun 

Sala de clasă 6-21 
decembrie, 
2021 

Prof. Brânda 
Florina 

Prof. BA  

Prof. M C 

5 Colindăm, colindăm 
iarna! 

Sala de clasă 6-23 
decembrie,
2021 

Prof. M C 

Prof. BA 

Prof. Brânda 
Florina 

Prof. NS 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

BRATU ANA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,VOINICELUL,, 

 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină 
succesul școlar.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. 

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. 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…  
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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. 

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 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 continue 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.Grădinița  îl învață 
pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima grădinița  copilului , partea cea mai 
importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie 
prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării 
normale a copilului. Grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , 
care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  

În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către educatori, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte grădiniță-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
educator înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , 
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adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE REALIZATE CU PĂRINȚII                              
FACTOR DECISIV ÎN EDUCAȚIE 

                                                                   

                                              

PROF. ÎNV. PRIMAR: BRICIU OLGUȚA 

ȘC. GIMN. PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU/ 

ȘCOALA PRIMARĂ COȘTEȘTI 

 

  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 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. 

  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. 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. 

    Învăţătorul şi părinţii trebuie să sesizeze orice moment dificil din viaţa psihică 
a elevului pe tot parcursul derulării cursurilor,de la începutul școlii și până la șfârșit. 
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 
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aceştia în forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor. Teme precum: “Bun 
găsit, școală dragă,bine ați venit copii! ”,“ Crăciunul în sufletele noastre”, “ Martie-
Mărțișor-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. 

  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 activităților, 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. 

   Activitățile propuse ating 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 mărțișoare,Expoziție de 
Crăciun,cu ornamente relizate de elevi.  

   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.www.didactic.ro; 
2.Stăiculescu Camelia -,,Managementul parteneriatului şcoală-familie”, Ed. ASE, 
Bucureşti, 
2007; 
3. Constantin Cucoş -,,Pedagogia”- ed. Polirom Iaşi, 1998. 
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Metode interactive de predare 

 
 

prof. BRISCAN GABRIELA 

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș 

 

 

          Predarea tradiţională nu produce învăţare decât în mică măsură,creierul nu este 
un simplu receptor de informaţie. Elevii trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut 
într-un tot ordonat şi plin de semnificaţii. 

Învăţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea 
faptelor. 

           În şcoala tradiţională prima informaţionalul:  

cel ce cunoaşte informaţiile poate automat opera cu ele la un nivel satisfăcător ; 

această concepţie a generat pe alocuri performanţe înalte, dar la nivelul masei de 
elevi  

          Învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu 
alţii.Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte 
noi.Reprocitatea este un stimulent al învăţării când acţiunea comună este necesară, 
când reprocitatea este activată în cadrul unui grup în vederea obţinerii unui rezultat, 
atunci par să existe procese care stimulează învăţarea individuală şi care conduc pe 
fiecare la o competenţă cerută de constituirea grupului. 

           Atât în predare, cât şi în învăţare trebuie să se ţină seama de obiectivele propuse : 

cunoaşterea unor aspecte priviind contextul actual al reformei învăţământului; 

înţelegerea necesităţii de a aborda noi metode didactice; 

 cunoaşterea unor metode, tehnici şi procedee de eficientizare a învăţării; 

diseminarea informaţiei şi formarea abilităţilor de lucru în vederea aplicării la clasă 
a acestor metode. 

1)Lotus-este o modalitate interactivă de lucru în grup care oferă posibilitatea stabilirii 
de relaţii între noţiuni pe baza unei teme principale din care derivă alte opt teme. 

Descrierea metodei : 

            Tehnica,,floarea de nufăr’’ porneşte de la o temă principală din care derivă opt 
teme secundare concretizate în opt idei ce vor deveni teme abordate în activitatea pe 
grupuri mici. 
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Inventar de verbe specifice: 

-să conceapă/ să construiască  -să grupeze, să regrupeze obiecte după 
diferite criterii 

-să identifice  -să argumenteze rezultatele obişnuite 

-să exemplifice -să acumuleze cunoştinţele 

-să elaboreze unplan -să combine metodele 

-să aplice în situaţii noi -să aleagă exemple 

-să distingă asemănări şi deosebiri -să discute cu colegii de grupă 

-să utilizeze noţiuni,termeni -să colaboreze 

-să stabilească legături -să accepte puncte de vedere 

-să clasifice substantive si verbe -să formuleze 

-să analizeze elemente,obiecte -să execute 

-să aprecieze acţiunile -să evolueze  

-să compare propozitii -să aprecieze 

-să ilustreze o acţiune,caracteristică  

 

Beneficiile metodei: 

ꞏStimulează potenţialul creativ; 

ꞏDezvoltă capacităţi şi abilităţi: cognitive, de relaţionare, de lider de grup, de 
autoevaluare şi autoapreciere. 

2)Puzzle-este un exerciţiu ce constă în reconstituirea  a unei propoziţii din cuvinte,a 
unui cuvânt din silabe / litere. 

Descrierea metodei  

Este o metodă-exerciţiu care necesită munca în grup.Verbul definitoriu al metodei este 
,, a reconstitiu’’ .Imaginea reconstituită conţine tematici cunoscute de elevii, preferate 
de ei : peisaje,portrete,obiecte,scene dintr-un basm, fiinţe fantastice, personaje din 
opere literare 

Inventar de verbe  

-a comunica -a învăţa 

-a formula -a adresa 

-a răspunde -a rezuma 
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-a decide -a reconstitui 

-a reformula -a emite 

-a transmite -a recepta 

-a decodifica -a reacţiona 

-a preciza -a regrupa 

-a povesti -a aşeza 

 

Beneficiile metodei 

ꞏExersarea capacităţii de a reconstitui  / asambla o imagine,un cuvânt,stabilirea unei 
relaţii pozitive de comunicare între emiţător şi receptor. 

3) Acvariul-este o tehnică ce evaluează comportamentul elevului în timpul unei 
activităţi de învăţare organizată în grup, precum şi evaluarea comportamentului 
întregului grup. 

Descrierea metodei 

Aranjarea mobilierului in două cercuri concentrice  

Organizarea elevilor în două grupuri : grupul peştilor (cercul interior) şi grupul 
observatorilor ( cercul exterior) 

Realizarea activităţii propuse în cercul interior. 

Inventar de verbe 

-ascultă -ghidează 

-observă -încurajează 

-compară -observă 

-combină -orientează 

-analizează -sprijină 

-înlănţuie -coordonează 

-dezvoltă  

-explică  

-realizează  

Beneficiile metodei 

Rezolvarea creativă a unei sarcini de învăţare şi evaluarea  comportamentelor 
individuale şi de grup.  
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În măsura în care politica unei ţări este axată pe dezvoltare durabilă,reformele 
apar ca o necesitate. 

Orice dezvoltare presupune oameni pregătiţi să o realizeze,iar şcoala este cea 
care-i pregăteşte. 

Dezvoltarea ştiinţelor educaţiei, inovaţia didactică solicită transformarea cadrelor 
didactice în specialişti ai domeniului proiectării curriculare. 
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CRĂCIUNUL ÎN ACTIVITĂȚI EXRACURRICULARE ROMÂNEȘTI 

 
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș, Bacău 

 

Crăciunul este peste noi și aceasta este perioada în care cei care sunt departe de 
casă prin alegere sau nevoie, simt mai mult nostalgia celor dragi departe, pentru 
amintirile copilăriei, pentru toate acele tradiții și obiceiuri care fac acest partid un 
eveniment unic plin de semnificație. În fiecare an, Crăciunul aduce la viață copilăria 
magică a tuturor, culorile, sunetele, aromele și emoțiile tradițiilor. Ori de câte ori ne 
aflăm în lume, modelați de catolicism, Crăciunul aduce cu ea căldura căminului și a 
familiei, gustul și mirosul de lucruri bune și autentice, sunetul colindelor de Crăciun 
care răspândesc dorința de a se simți reconciliate cu voi și cu următorul. Crăciunul 
aduce apoi în minte vechiul festival de iarnă și tradiții, cu dorința de a le reînvia și de 
a le face să trăiască. Tradițiile strâns legate de amintirile copilăriei noastre, care sunt 
reînnoite și îmbogățite în fiecare an, toate combină pentru a face Crăciunul un moment 
unic. „Colinde, colinde, e vremea colindelor…” – program de Crăciun. Totuși, rămâne 
să fii realistă să nu exagerezi să vezi totul mai bine aici decât la școală și în afara.  

În România există diferite grade de predare, însă sistemul de promovare nu este 
cel mai bun, iar sistemul de management și inspecție nu este întotdeauna imparțial, 
într-adevăr, există puține cazuri de nepotism și corupție. În Italia a venit apoi la o clasă 
de cadre didactice care deja sosesc la școală pentru lungul curs de premiere și pentru 
câteva competiții libere. Activitățile extracurriculare din România sunt mai mari decât 
noi, cum ar fi săptămâna lecțiilor deschise altor școli, părinților și străinilor. Ar trebui 
să o copiem pentru a arăta, cel puțin o săptămână, operațiunea, cu siguranță excelentă, 
a școlii. Sărbătorile românești de Crăciun în fiecare an sursă de distracție mare, dar, de 
asemenea, o serie de evenimente folclorice pitorești încărcate cu valori și semnificații 
profunde pentru relația omului cu natura și cu lumea înconjurătoare. Un moment plin 
de costume tradiționale, diferit de la o zonă la alta și de obiceiuri străvechi, moștenit 
din cele mai vechi timpuri și practicat astăzi, în care participă întreaga comunitate și în 
special copiii. 

 La Crăciun se concentrează un număr mai mare de ritualuri și obiceiuri: calea 
este dată de sărbătoarea Sf. Nicolae (copii glazura pantofi, care sunt umplute de Sf. 
Nicolae de bomboane) sacrificare a porcului, atunci felicitări făcute cu plugul, merge 
din casă în casă cu diferite forme de „la mulți ani, să se rupă bice lor și de a face o 
dorință lungă care vorbește despre succesiunea lucrărilor agricole, pomul de Crăciun, 
schimbul de cadouri aduse de Moș Crăciun, în noaptea de 24 decembrie sau la 
dimineața zilei de Crăciun. În timpul nopții, în procesiune există băieți mascați, 
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îmbrăcați în costume foarte imaginative, care prezintă cele mai bizare creaturi 
mitologice. Ei merg prin sate în ajunul Anului Nou și în prima zi a Anului Nou, într-
un fel de reînnoire a vechilor sărbători legate de cultul de fertilitate. În România, este 
tradiția, în zilele de dinainte de Crăciun, de a învăța copiii niște colinde de Crăciun. În 
seara zilei de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, copiii merg la „colindare“: du-te pe 
un cărucior cu roți de lemn trase de cai, mergând din casă în casă, cântând cântece de 
Crăciun. Oamenii ies din case, atrași de cântecele lor și le dau dulciuri, bani și nuci. De 
asemenea, este obișnuit să credem că animalele, în ajunul Crăciunului, vorbesc unii cu 
alții; acesta este motivul pentru care, în unele zone, oamenii se ascund cu măști 
reprezentând urși, lupi și oi, pentru a putea să se apropie de animalele reale și să asculte 
conversația lor. Multe tradiții de Crăciun sunt în cele din urmă legate de muzica – 
colinde (Colinde), în special plante (brad, vâsc) și produse alimentare, atât dulci 
Cozonac) și sărate (sarmale – sub formă de rulouri carne și varză), adesea cu 
variabilitate puternică din regiune în regiune. Pentru familiile din întreaga lume, 
Crăciunul este o ocazie de a aduna, mânca și schimba darurile ca un semn de afecțiune 
reciprocă. Nici o excepție de la familia românească a cărei cult pentru mâncare bună 
în timpul acestui festival se manifestă în toată măreția ei, într-un maraton comestibilă 
pe care ne-am angajat pentru a savura tot felul de preparate, de la dulce la savuros, din 
carne de pește, toate evident în porțiuni mai mult decât abundente. 

 În ajunul Crăciunului, este tot un ferment, se așteaptă cu nerăbdare să gust 
cozonacul, tipic dulce al festivităților, care are forma unei prune, moale și mare, cu 
nuci interior și detalii mari de fructe confiate, pătrat, unele de asemenea la gustul de 
trandafir .. și apoi vinul gătit cu condimente și cuișoare! Meniurile sunt variate, cu 
rețete transmise și / sau tipice regiunii de origine, revizuiri sau noi „tendințe”, 
influențate de ingredientele tipice din alte părți ale lumii. Porcul este, în ciuda el însuși, 
vedeta cina de Crăciun: în multe părți din România, tradiția spune că animalul este 
amuzant fața întregii familii într-o atmosferă de mare petrecere. Copiilor li se 
recomandă să intre pe porc, deoarece se crede că vor crește mari și sănătoși. Una 
colindă sau colindă este o cântare românească de Crăciun, caracterizată prin elemente 
ritualice, de obicei realizate în timpul festivalurilor de iarnă și transmise verbal de la o 
generație la alta. Cuvântul colindă, colindă provine din calendare latine. Românii, 
departe de casa lor, oriunde s-ar afla, sărbătoresc Crăciunul cât se poate de asemănător 
cu ceea ce rudele și prietenii lor celebrează în România.  

Petrecerea Crăciunului într-o familie românească este o experiență de neuitat 
care te împace cu o perioadă care, de multe ori, pare să-și fi pierdut semnificația inițială. 
În multe părți ale României, săptămâna în care este amintită nașterea lui Isus Hristos 
păstrează o aură de sfințenie și magie care face imposibil să nu „auziți Crăciunul”. 
Există, cu siguranță, mai multe puncte de contact între modul de a sărbători în Italia și 
România, dar, de asemenea copac și Moș Crăciun tradițiile par să fi trăit într-o diferite 
si, probabil, mai autentic. Dacă în alte țări spiritul de Crăciun înseamnă să fii bun, să 
dai daruri și surprize pentru toată lumea, pentru români, Crăciunul este festivalul 
darurilor sufletului, ceea ce înseamnă să te apropii de vecini. Ajunul Crăciunului este 
petrecut lângă cei dragi, dar și cu prietenii lor 
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    Importanţa serbărilor școlare în dezvoltarea personalității  

copilului preșcolar 

 
Prof. Înv. Preşcolar Buda Lucreţia 

Grădiniţa PN Covăsânţ 

  

„Copilăria este o lume de miracole și de uimire a creaţiei scăldate de lumina,ieşind 
din întuneric, nespus de nouă si proaspătă uluitoare.” (Eugen Ionescu) 

Vârsta preșcolară,este vârsta jocului,a încercărilor de afirmare,este vârsta creațiilor 
de jocuri mereu și mereu noi. Varietatea și noutatea lor, este strâns legată de bogăția 
impresiilor pe care copiii o primesc din mediul înconjurător,din viața socială și din 
povești. 

      Serbările școlare prin multiplele lor forme,contribuie la dezvoltarea personalității 
copiilor,oferindu-le posibilitatea de a-și forma anumite aptitudini și oportunitatea de a-
și lărgi orizontul de cunoștințe,dezvoltându-le diferite procese psihice ca:imaginația 
,memoria voluntară,creativitatea,spiritul de disciplină,prietenia. 

Înțelegând și memorând într-un mod conștient și voluntar poeziile,textele 
scenetelor și a cântecelor,se dezvoltă limbajul,gândirea și expresivitatea. 

Prin procesul de pregătire a programului,copiilor li se cere un efort de atenție 
pentru a respecta momentul în care trebuie să intre în scenă și pentru a-și sincroniza 
acțiunile proprii cu cele ale grupului. 

Chiar dacă, activitățile instructiv-educative desfășurate la grădiniță,au fost,și în 
format on-line,acest lucru nu a împiedicat desfășurarea serbărilor școlare.Astfel,pentru 
marea sărbătoare de 1Decembrie,Ziua Națională,am reușit să pregătesc copiii de grupă 
mică,pentru serbarea cu tema,,E ziua ta,țara mea dragă!,,Programul a cuprins un colaj 
de poezii patriotice presărate cu frânturi de cântecele și jocuri muzicale,specifice 
vârstei lor. 

Implicarea părinților a fost majoră,fiecare copil fiind îmbrăcat în frumosul costum 
popular românesc de Covăsânț,ceea ce a contribuit foarte mult la reușita unui program 
de excepție,desi părinții nu au participat,serbarea a fost filmată,iar bucuria vizionării 
micului spectacol a fost foarte mare,ceea ce a demonstrat încă o dată,fapul că,împreună 
cu părinții formăm o echipă de succes. 

Venirea sărbătorilor de iarnă,a adus multă bucurie în sufletele copiilor,așteptând 
cu nerăbdare desfășurarea serbării,având ca titlu reprezentativ,,Bine ai venit ,Moș 
Crăciun!,, 
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Părinții ne-au fost alături,într-un mod responsabil,pregătind minuțios costumele 
micilor artiști și trăind profund emoțional reușitele manifestării copiilor la program. 

Impresiile vii trăite de către copii,cu ocazia organizării serbărilor școlare,îi ajută 
să-și învingă timiditatea,iar ingeniozitatea și stăpânirea de sine se dezvoltă îmbinând 
plăcutul cu umorul. Mișcarea de scenă le stimulează abilitatea, îndrăzneala de a învinge 
prin efort propriu orice obstacol, pentru a realiza cu succes sarcinile primite într-un 
cadru festiv și organizat. 

Serbările școlare au valențe educative deosebite,contribuind direct sau indirect la 
educarea trăsăturilor pozitive de caracter, influențând formarea socio-emoțională, a 
încrederii în forțele proprii. 

Pentru copii, spectacolul este un joc,ce le aduce multă bucurie,reușind să pătrundă 
profund în semnificația socială a evenimentelor, prin conținut și actvism propriu, 
fiecare copil fiind o personalitate în devenire. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE –  

O PUNTE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE   

 

PROF. BUDUREAN CORINA 

COLEGIUL TEHNIC „TRAIAN VUIA” ORADEA 

 

Educația tinde să devină, în vremurile noastre, o cale prin care tinerii se 
integrează în comunitatea în care trăiesc, iar școala este instituția care de stabilește 
punți de legătură între elevi, familia acestora și comunitate. Prin realizarea unei educații 
continue, se aspiră la obținerea unor idealuri pe care tinerii și le-au propus, la punerea 
în valoare a calităților pe care le posedă, la realizarea lor profesională sau la proiectarea 
viitorului conform țelurilor acestora. Dobândită la început în familie prin învățarea 
unor tipuri de comportament, educația este desăvârșită la școală când copilul și, mai 
târziu adolescentul, își formează un bagaj de cunoștințe generale sau își alege cariera 
pe care vrea s-o urmeze. Familia are rolul de a susține ascensiunea tinerilor implicându-
se în activități educative sau în proiecte la care participă aceștia.  

Multe dintre activitățile desfășurate la școală sunt legate de diferite sărbători, în 
special religioase, celebrate și în familie. De aceea, aceste activități vin să 
desăvârșească frumusețea sărbătorilor și să accentueze importanța acestora. Una dintre 
activitățile educative la care elevii participă cu mult drag este aceea care are ca temă 
sărbătorile de iarnă, deoarece acestea sunt cele mai iubite de copii. O astfel de activitate 
realizez în perioada de dinaintea Crăciunului, încercând să-i integrez și pe elevii cu 
CES, precum și pe părinții care le asigură copiilor materialele necesare construirii unor 
obiecte decorative specifice sau gătesc preparate tradiționale pentru a păstra obiceiurile 
caracteristice zonei din care suntem. Anul acesta, obiectivele activității „Magia 
sărbătorilor de iarnă” pe care am desfășurat-o au fost: cunoașterea semnificației și a 
importanței sărbătorilor de iarnă, sensibilizarea elevilor faţă de respectarea tradițiilor 
și a obiceiurilor specifice acestor sărbători, conștientizarea importanței integrării 
elevilor cu cerințe educaționale speciale în fiecare aspect al vieţii sociale, economice 
şi culturale, precum și a importanței educaţiei sociale și artistice în viaţa noastră prin 
realizarea unor creații artistice care să ilustreze frumusețea sărbătorilor de iarnă și a 
acestui anotimp. 
 După prezentarea temei și a obiectivelor activității, câțiva elevi au susținut 
prezentări Power Point în care au fost subliniate semnificația și importanța sărbătorilor 
de iarnă ce marchează Nașterea lui Iisus sau au fost descrise tradiții și obiceiuri 
specifice fiecărei zone a țării noastre. De asemenea, elevii au prezentat câteva obiceiuri 
caracteristice colectivităților rurale din care provin: colindatul, Capra, Viflaimul, 
Sorcova, Plugușorul, Steaua, iar unii au recitat fragmente care aparțin acestor tradiții 
specifice sărbătorilor de iarnă și, în special Crăciunului.   

După părerea lor, colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se 
păstrează cel mai bine  în sate. În  seara de Ajun până după miezul nopții și uneori până 
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la ziuă, copiii se strâng în cete și merg din casă în casă cu colinda, pe la vecini și 
prieteni, cântând „Moș - Ajunul” sau „Bună-dimineața!”. După credința populară, ei 
sunt purtători de noroc și fericire. La fiecare casă, după ce cântă colinda, sunt răsplătiți 
cu nuci, covrigi, bomboane, mere sau portocale. Începând cu întâia zi de Crăciun și în 
următoarele zile ale acestei sărbători, copiii umblă cu steaua, cântând colinde de stea  
prin care vestesc nașterea lui Iisus Hristos. „Viflaimul”  sau „Irozii” este datina prin 
care tinerii reprezintă în ziua de Crăciun, dar și a doua zi după această sărbătoare, 
nașterea lui Iisus Cristos. Tinerii pun în scenă povestea căutării Fiului lui Dumnezeu 
de către Cei Trei Crai de la Răsărit, Melchior, Gaspar și Balthazar, care vor să i se 
închine. Aceștia ajung la Irod care ajunge să ucidă toți copiii pentru a fi sigur că a 
scăpat de Iisus. Steaua face trimitere la astrul care i-a călăuzit pe cei trei magi care au 
pornit să i se închine lui Iisus. Ca obiect de recuzită copiii au o stea confecționată din 
carton și hârtie creponată, împodobită uneori cu beteală și clopoței. Pe ea sunt desenate 
scene biblice care au ca temă nașterea lui Iisus. Dintre obiceiurile Anului Nou cel mai 
des practicate sunt: sorcova și plugușorul, cel din urmă obicei fiind legat de data la se 
practica la început și care sărbătorea trecerea într-un nou an.  
 După susținerea prezentării, au fost realizate de către elevi felicitări, desene și 
obiecte decorative care să ilustreze magia sărbătorilor de iarnă și frumusețea 
anotimpului în care acestea se manifestă. S-au folosit mai multe tehnici de lucru și 
mijloace materiale care să ilustreze cromatica sărbătorii Crăciunului. S-a empatizat 
astfel cu elevii cu cerințe educaționale speciale, încercându-se încadrarea lor în rândul 
elevilor aparținând învățământului de masă. 

Activitatea desfășurată și-a atins obiectivele propuse, determinându-i pe elevi să 
conștientizeze importanța respectării tradițiilor în viața lor. Totodată, prin realizarea 
prezentărilor Power Point care descriu obiceiuri și tradiții specifice mai multor zone 
ale țării s-a insistat asupra respectării și continuării de către tineri a acestor tradiții și 
obiceiuri prin care se pune evidență specificul național al poporului nostru. 
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Tradiţii și obiceiuri de Crăciun 

 

Prof. înv. preșc. Burgheaua Rodica Mihaela 

Grădiniţa P. P. „Sf. Sava” Iași 

 

 

       La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun, sunt adevărate sărbători 
de suflet. Amintirile copilăriei ce ne revin în minte și suflet, zăpezile bogate și 
prevestitoare de rod îmbelșugat, colindele și clinchetele de clopoei, mirosul proaspăt 
de brad, dar și de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate 
acestea creează în sânul familiei o atmosferă de basm, liniște sufletească și iubire.  

      Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în 
egală măsură la tradiţie. Întâmpinată cu bucurie, Nașterea Mântuitorului aduce cu ea și 
o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Solstiţiul de Iarnă, momentul în 
care natura dă speranţe că va renaște. 

       Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase 
mesaje și simboluri ale unei străvechi spiritualităţi 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. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţară începe 
colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului și sunt primiţi cu bucurie de 
gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci. Cântarea cântecelor de stea este o 
parte foarte importantă din festivităţile Crăciunului românesc. În prima zi de Crăciun, 
mulţi colindători umblă pe străzile acoperite cu zăpadă ale orașelor și satelor, ţinând în 
mână o stea făcută din carton și hârtie, cu scene biblice pictate pe ea.  

     Tradiţia 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 clopoţei și panglici colorate. O 
imagine a Sfintei Familii este 
lipită în centru stelei și 
întreaga creaţie este atașată 
de o coadă de mătură sau de 
un băţ puternic. 
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Necesitatea realizării activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Înv. preșcolar Butiri Alexandra Ioana 

 

 

 

 Obiectivul cel mai important al colaborării dintre mediul preșcolar și familie, în 
perioada preșcolarității îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
obțină succesul școlar. 

 Chiar dacă educatorului i se atribuie ocazia de a avea cea mai frumoasă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă, tânăra generaţie care 
înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui măreţ 
obiectiv, iar de aceea este necesară realizarea unui parteneriat între grădiniță și familie. 

 Însă pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de 
realizarea unui parteneriat construit pe baza principiilor democratice care să creeze o 
schimbare de valori și atitudini etc., realizate la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: profesor, familie, elevi. 

 Implementarea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul dintre grădiniță și 
familie va determina preșcolarul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele 
formative legate de respect, ajutor reciproc, onestitate și responsabilitate. 

 În fiecare an (cu excepția anilor de pandemie) realizez un parteneriat cu părinţii 
preșcolarilor pe care îi îndrum. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea 
menţinerii  unei legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în realizarea 
educaţiei copilului. Scopul acestui parteneriat dintre părinți și grădiniță este implicarea 
şi participarea reală și activă a părinţilor în activităţile de la grupă.  

Obiectivele majore ale acestui parteneriat sunt:  

- convingerea părinţilor în scopul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor lor; 

- clarificarea părinţilor pentru necesitatea de a fi ,,sprijin” în a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a totodată a grupei; 

- solicitarea părintilor în implicarea de a găsi resurse (financiare sau materiale) necesare 
unei bune desfăşurări a actului educaţional;  

- creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă 
a învățării spontane a copilului;  
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- implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
desfășurării activităților școlare și extrașcolare. 

 În continuare am să prezint un exemplu de activitate sustinută în parteneriat cu 
părinții preșcolarilor, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Grupa la care am susținut 
activitatea a fost ,,grupa mare”, tema activității s-a numit: ,,Ornamente pentru brad”, 
categoria de activitate a aparținut domeniului om și societate, o activitate practică de 
decupare a unui model de pe servețel și lipirea lui cu ajutorul pensulei și a adezivului. 
În cadrul acestei întâlniri părinții au lucrat împreună cu copii lor diverse ornamente: 
steluțe, globuri mari și mici. Copii au decupat împreună cu părinții modelul dorit de pe 
șervețel și l-au lipit. La sfârșit ne-am bucurat împreună de ,,Magia sărbătorilor de iarnă” 
prin împodobirea bradului de Crăciun cu propriile ornamente. Totul a decurs într-un 
mediu de sărbătoare, de plăcere și armonie. Copii au fost bucuroși de prezența 
părinților, iar părinții au fost încântați de realizarea propriilor ornamente realizate cu 
odraslele lor. 

Concluzionând, grădinița și familia constituie cei doi poli centrali ai educației, 
care contribuie prin mijloace specifice la formarea și dezvoltarea preșcolarilor. Mediul 
preșcolar îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale, iar mediul familial constituie primul exemplu pe care copilul 
îl are și de unde poate învăța primele atitudini și comportamente. Familia reprezintă 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială, prima instituție care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării copilului. 
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COLABORAREA GRĂDINIȚĂ-FAMILIE          

– modalități de realizare în situația impusă de pandemie -  

 

Realizat de prof. înv. preșcolar BUZATU CRISTINA  

Grădinița ,,101 Dalmațieni”, Bucurști, sector 4 

 

 
   Colaborarea dintre grădiniță și familie presupune o comunicare efectivă și eficientă, 
o unitate de cerințe și o unitate de acțiuni când este vorba de interesul copilului.  
    Rolul educatoarei este acela de a discuta cu părinții copiilor, de a stimula 
comunicarea permanentă cu aceștia, de a informa membrii familiei cu privire la nevoile 
copiilor, de a-i orienta spre cunoașterea activităților din grădiniță și sprijinul în 
desfășurarea cât mai eficientă a acestora. 
   La copiii mici, respectiv cei de vârstă preșcolară este foarte important ca familia și 
personalul grădiniței să comunice liber și deschis despre copii și activitățile lor. 
    Grădinița și căminul părintesc sunt strâns legate între ele și cu cât comunicarea dintre 
ele este apropiată, eficientă, cu atât mai mult sprijin pot primi copiii, aceasta devenind 
parte integrată a activităților de zi cu zi 
     Mediul familial ocupă un loc central în evoluţia  individului. Copilul nu este un 
adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, deosebit de 
receptiv la influenţele pozitive sau negative. Trăsăturile şi coordonatele personalităţii 
se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către 
copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra 
personalităţii, în formarea copilului.  
     Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de 
societate în vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun 
adoptarea unor noi modalități de comunicare și colaborare.  
    În această situație, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului, relaţia 
partenerială dintre educatori  şi părinții copilului.  
     Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în 
stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi familie.  
    Familia reprezintă primul loc formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural 
în care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul 
pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia  acolo unde  
copilul nu se află alături de părinții săi.  
      În perioada pandemică, pentru copiii preșcolari, eforturile depuse de părinţi şi 
educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe 
colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, 
respectând regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de 
dezinfectarea spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii.  
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   E de dorit ca părinții să regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se 
simtă responsabili şi responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura 
condițiile necesare pentru a traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și 
post pandemie.  
       Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu 
securizant copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru 
a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi 
factori fundamentali de educaţie a copilului. 
    Situațiile impuse, în care actul educational s-a desfășurat online, au dus la o 
implicare permanentă a părinților în desfășurarea activităților. Nivelul de vârstă nu 
permite copilului preșcolar să poată deschide aplicațiile pe care se lucrează sau se 
încarcă activitățile, astfel că părintele va fi permanent lângă copil. Acest fapt duce la o 
bună colaborare și ajutor reciproc dintre părinte și cadrul didactic în vederea formării 
unor deprinderi, aptitudini și atitudini.  
    Fiind o permanentă  schimbare, atât părinții cât și educatoarele trebuie să fie foarte 
atenți la mijloacele pe care le folosesc pentru a putea lucra cu copiii deoarece ei sunt 
vulnerabili la această vârstă, iar influențele negative se găsesc la tot pasul.  
      Cadrele didactice au ținut cont de dotarea materială a copilului în familie și 
disponibilitatea părintelui de a petrece timp cu copilul la activități, astfel s-a avut în 
vedere alegerea de teme atractive la  care copilul să poată participa cu interes . Nefiind 
în contact direct cu cadrul didactic, copilul nu poate fi evaluat corect ci numai prin 
intermediul părintelui, fapt ce duce la o evaluare subiectivă din punct de vedere al 
progresului acestuia. 
    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 grădinița - familie, acțiunile pe care aceştia le desfăşoară, continuarea de 
către familie activităților desfăşurate în grădiniţă,nu fac decât să ducă la o mai bună 
formare a celui ce urmează a se forma pentru viaṭa de adult ce o va avea. 
 Fiecare copil trebuie să aibă şanse egale la educaţie.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

 

Prof. înv. primar CALU DIANA MARIA, 

Școala Gimnazială Nr.15, Drobeta Turnu-Severin 

 

 

Orice copil trebuie să își cunoască rădăcinile pentru a descoperi cine este . Acest 
lucru îl face sub îndrumarea familiei și a dascălilor. Astfel își află identitatea, își 
formează personalitatea și sentimentul de apartenență la locul natal. Acest lucru îl poate 
face cunoscând personalitățile, datinile și obiceiurile locale. 

Nașterea Domnului reprezintă ocazia de a cunoaște și continua tradițiile populare 
românești și de a face o bucurie celor dragi. Sărbătoarea Crăciunului este un eveniment 
foarte important pentru toți, atât pentru copii, cât și pentru adulți .  

Pentru a înțelege mai bine și a se simți implicați în aceste evenimente, ne-am 
propus ca prin proiectul de față să le acordăm  mai multe roluri, astfel încât impactul 
educațional să fie pe mai multe planuri: cognitiv – cunoașterea tradițiilor, obiceiurilor, 
învățarea de colinde, poezii și mai ales  formativ- implicare, managementul emoțiilor,  
spiritul critic, creativitatea, imaginația, simțul moral. 

OBIECTIVE : 

DE REFERINȚĂ : 

 Sărbătorirea Crăciunului într-un mod special; 
 Păstrarea unor tradiții și obiceiuri de sărbători ; 

OPERAȚIONALE : 

O1-să confecționeze podoabe și ghirlande pentru pomul de Crăciun ; 

O2-să învețe cântece și poezii adecvate momentului ; 

O3-să participe activ la evenimentele legate de sărbătorile de iarnă ; 

GRUP ȚINTĂ : părintii și elevii clasei  a III-a B , Școala Gimnaziala Nr.15 

ACTIVITĂȚI: 

 Întocmirea programului artistic ; 

 -selectarea colindelor, poeziilor, distribuirea rolurilor ; 

 Întâlnire cu părinții; 
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-stabilirea costumației pentru serbare ; 

-amenajarea sălii de clasă ; 

 Realizarea podoabelor pentru pomul de Crăciun 

     -la orele  de arte vizuale și abilități practice ; 

 Repetiții în grup și individuale 
 Desfășurarea serbării 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

 Discutii privitoare la modul de realizare : puncte tari, slabe, concluzii, 
recomandări ; 

 Realizarea unui portofoliu cu imagini din timpul serbării. 
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”Copiii învață ceea ce trăiesc” 
 

 

Prof. Camelia- Lucia Lațiu 

 

      O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi se continuă la 
grădiniță și în școală. Responsabilitatea dezvoltarii copilului în primele etape ale vieții 
revin în primul rând familiei sale. Chiar și atunci când se oferă programe foarte 
eficiente. Pe de altă parte, ceea ce învață copilul în școală pierde din importanta si, 
eficiență dacă părinții nu întăresc și nu valorifică programul educativ desfașurat in mod 
organizat în școli. Părinții și familia au cel mai direct și mai durabil efect asupra 
învățării și dezvoltării copiilor. În calitate de primi educatori ai copiilor lor, aceștia au 
un rol esențial în parcursul educațional al copiilor lor. Un mediu familiar stimulant, 
care încurajează învățarea, precum și implicarea parentală în activitățile școlare, sunt 
cruciale pentru dezvoltarea emoțională, socială și cognitivă a copilului. Jocul sau 
lectura împreună cu copiii în primii lor ani de viață, ajutorul acordat la teme sau discuția 
de acasă despre întâmplările de la școală, participarea la întâlnirile dintre părinți și 
profesori și alte activități școlare vor avea efecte pozitive și de durată asupra motivației 
copilului de a învăța, asupra atenției, comportamentului și rezultatelor sale școlare. 
Așteptările educaționale ale părinților pentru copiii lor vor avea, de asemenea, un rol 
crucial în conturarea deprinderilor de învățare ale copiilor lor. Consolidarea 
parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare încă din 
primii ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și 
tinerilor. 

     Un parteneriat reuşit implică: identificarea scopurilor, intereselor comune, utile 
partenerilor şi comunităţii; găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 
organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 
identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le putea 
folosi la maximum; combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite 
care se pot aplica diferitelor sarcini; utilizarea cu succes a schimbării în folosul 
instituţiei. Orice program educativ poate deveni eficient în măsura angajării părţilor 
componente. În acest sens, vin în ajutor proiectele de parteneriat educaţionale care 
vizează întărirea relaţiilor dintre părinţi, elevi, dascăl şi comunitate, creşterea gradului 
de implicare a tuturor factorilor educaţionali.  

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de 
colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă un nou cadru de dezvoltare a 
personalităţii elevului. Iniţierea diferitelor proiecte de parteneriat educaţionale sunt 
benefice atât pentru elevi, cât şi pentru toţi factorii implicaţi (şcoală, familie, 
comunitate). Cadrele didactice şi părinţii trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta 
o relaţie de cooperare în clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat 
între dascăl şi părinţi oferă copiilor un model asupra felului în care adulţii cooperează 
pentru a crea un mediu de învăţare stimulator. Este esenţială implicarea activă a 
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părinţilor încă din primul an de şcoală. 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.  

      Parteneriatele școlare cu familia și comunitatea conferă  copiilor identitate şi 
apartenenţă la neam, le creează o „unitate pozitivă”. Școala se preocupă permanent ca 
bogăţia tradiţiilor moştenite de la înaintaşi să fie cât mai aproape de sufletele copiilor 
şi să se păstreze vii în mintea şi conştiinţa copiilor acestora, pentru ca la rândul lor să 
le transmită cu aceeaşi dragoste şi căldură generaţiilor viitoare. Ea reprezintă un sprijin 
pentru comunitate de a valorifica specificul cultural al zonei şi nu doar un loc în care 
copiii îşi însuşesc cunoştinţe privind tradiţiile şi obiceiurile zonei. Din acest motiv, 
parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială şi necesară în transmiterea şi 
valorificarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice zonei.  

Copiii învață ceea ce trăiesc 

Dorothy Law Nolte 

Dacă trăiesc în critică şi cicăleală, copiii învaţă să condamne. 
Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învaţă să fie agresivi. 
Dacă trăiesc în teama, copiii învaţă să fie anxioşi. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de milă, copiii învaţă autocompătimirea. 
Dacă trăiesc înconjurati de ridicol, copiii învaţă să fie timizi. 
Dacă trăiesc în gelozie, copiii învaţă să simtă invidia. 
Dacă trăiesc în ruşine, copiii învaţă să se simtă vinovaţi. 
Dacă trăiesc în incurajare, copiii învaţă să fie încrezători. 
Dacă trăiesc în toleranţă, copiii învaţă răbdarea. 
Dacă trăiesc în laudă, copiii învaţă preţuirea. 
Dacă trăiesc în acceptare, copiii învaţă sa iubească. 
Dacă trăiesc în aprobare, copiii învaţă să se placă pe sine. 
Dacă trăiesc înconjuraţi de recunoaştere, copiii învaţă că este bine să ai un ţel. 
Dacă trăiesc împărţind cu ceilalţi, copiii învaţă generozitatea. 
Dacă trăiesc în onestitate, copiii învaţă respectul pentru adevăr. 
Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învaţă să fie drepţi. 
Dacă trăiesc în bunăvoinţă şi consideraţie, copiii învaţă respectul. 
Dacă trăiesc în siguranţă, copiii învaţă să aiba încredere în ei şi ceilalti. 
Dacă trăiesc în prietenie, copiii învaţă că e placut să traieşti pe lume. 
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FAMILIA SI ȘCOALA, UMĂR LA UMĂR  

PENTRU DEZVOLTAREA COPIILOR NOȘTRI 

 

 

PROF. CAMELIA MIEZU 

PALATUL COPIILOR PITEȘTI 

 

 
Motto: „ să nu credeți că educați copilul numai atunci când vorbiți cu el, când îl 
povățuiți sau îi porunciți. Îl educați în fiecare moment al vieții voastre, chiar și atunci 
când nu sunteți acasă”  Anton  Semyonovich Makarenko  
 Rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor este complementar și 
esențial pentru o educație completă, atât academică, cât și culturală, emoțională, socială 
și valorică. 
 Acest proiect li se adresează în egală măsura părinților, copiilor și profesorilor. 
Consider că rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se 
implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă și la școală. 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, școală și copii. 
Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de 
decizie și de acțiune între cei trei factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la 
rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în 
dezvoltarea copilului.  
 În fiecare an marcăm cu mare fast un șir de sărbători de iarnă, dar puțini dintre 
noi cunoaștem cum au apărut acestea și ce semnifică. Cum a apărut Moș Crăciun, de 
ce colindăm, de ce hăim cu plugușorul și buhaiul sau ce este „Malanca”?! 
 Cu durată diferită în timp şi cu variate forme de realizare, cu rădăcini adânci în 
vechea cultură geto-dacică, folclorul obiceiurilor de iarnă include în forma lui 
tradiţională un bogat şi variat repertoriu. Printre acestea se numără: colinde de copii, 
tineri și maturi (laice şi biblice), cântece de stea, urarea cu plugușorul şi cu buhaiul 
(doar bărbaţi), urarea cu sorcova, jocurile cu măşti, teatrul cu păpuşi, dansuri mascate 
sau teatrul popular. 
 În acest context am organizat un proiect educațional ”Fi tu Moș Crăciun!” 
derulat pe parcursul lunii decembrie , proiect cu mai multe activități. 
Mai jos este prezentată fișa unei activități comune: părinți-copii-școală. 
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FIȘE DE ACTIVITĂȚI. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

 

 

Activitate comună părinţi-copii: “De unde vine Moș Crăciun” 
Scopul activităţii: dezvoltarea capitalului simbolic al istoriei sărbătorilor de iarnă în 
comunitatea locală; Cultivarea și dezvoltarea parteneriatului dintre familie și școală, 
implicarea părinților în viața școlii, astfel încât să devină parteneri activi în educația 
copiilor și crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite 
de părinți în educarea copilului. 
 
Obiectivele educaționale ale activității: 
– Dezvoltarea abilităților de a interacționa și empatiza cu propriul copil și cu nevoile 
acestuia. 
– Stabilirea și identificarea rolului familiei în relația părinte-copil; școală-familie. 
– Crearea unui ambient nou și plăcut în școală prin activități comune cu părintii, venit 
în sprijinul relaționării cât mai eficiente cu propriul copil. 
– Formarea și dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere, deschidere 
și toleranță. 
 
Timp: 1:30 h;Participanţi: 15 părinţi, 25 copii , responsabilul de activităţile cu părinţii; 
Tehnici de lucru: sesiune de informare, dezbatere tematică, spectacol tematic realizat 
şi prezentat de copii. 
Descrierea activităţii:În cadrul acestei activităţi, facilitatorul explică originea 
sărbătorilor de iarnă din întreaga lume și cine este defapt Moș Crăciun şi evocă cele 
mai importante momente din tradiția sărbătorilor de iarnă din România.  
 În final, copiii  prezintă părinţilor un spectacol tematic de muzică, dans şi poezie  
conceput şi realizat de ei. 
Analiza activităţii: Sărbătorirea „Crăciunului”, prin sesiunea de informare şi 
dezbaterea pe care le cuprinde, dar şi prin asumarea momentului de către părinţi şi copii 
prin realizarea şi participarea la spectacolul tematic de muzică, dans şi poezie, în 
special dacă devine o tradiţie anuală preluată şi dezvoltată de către şcoală şi de către 
autorităţile publice locale, poate pozitiva imaginea de sine  a părinţilor şi copiilor prin 
investiţia în capitalul simbolic a comunității locale. 
 Cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut pentru copiii  a fost să le aduc 
părinții într-un alt cadru și o altă dimensiune în afară de cea cunoscută de ei, adică 
spațiul școlar.  

Încrederea în ei, stima de sine, mândria, nu au făcut alceva decât să îi facă mai 
dornici de cunoaștere, de învățare, de stimulare în a își depăși propriile forțe și puteri. 
Am observant o altfel de dorință de a-și depăși condiția, au fost mult mai atenți, cei 
timizi și-au învins oarecum teama de necunoscut. Au fost mult mai deschiși și mult mai 
implicați în sarcinile propuse la școală, dar mai ales acasă, în momentul în care școlile 
s-au închis.  

215



Am observant că acum pot să vorbească liberi, fără a le fi teamă că greșesc, deci 
au mai multă încredere în ei. Avându-i aproape pe părinți, observând legătura pe care 
aceștia o au cu școala, nu pot să mărturisesc decât faptul că mai ales după 
implementarea proietului, increderea în școală a crescut enorm. 
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Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții  

pentru elevii de liceu 

 
Prof. Camelia Neacșu,  

Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploiești 

 
 

În ziua de astăzi se vorbeşte despre o nouă paradigmă educaţională, cea a 
centrării procesului de învăţământ pe dezvoltarea competenţelor, fapt care aduce 
câteva modificări fundamentale în organizarea educaţiei: natura activităţilor 
educative formale se schimbă, iar importanţa activităţilor extracurriculare şi 
extraşcolare creşte considerabil. Un învăţământ de calitate este acela în care toţi 
elevii, indiferent de mediul de provenienţă şi de nivelul dezvoltării lor intelectuale, 
sunt sprijiniţi şi încurajaţi în dezvoltarea lor. 

Diverse studii referitoare la “şcoli altfel” şi “profesori altfel” relevă faptul că, 
dincolo de măsurile luate la nivelul sistemului de învăţământ, dincolo de conţinutul 
programelor, de manuale, de metodele de predare şi evaluare, de integrarea 
tehnologiilor moderne în transmiterea şi valorificarea informaţiei şi alte lucruri 
obligatorii, toate importante, mai există un aspect esenţial pentru a transforma şcoala 
într-o instituţie care să cultive “pedagogia stării de bine” şi aspectul acesta are în 
vedere oamenii implicaţi în acest proces. În primul rând profesorii (dar şi părinţii, 
acasă) vor avea în vedere câteva reguli de bază, care derivă mai degrabă din calitatea 
lor umană, din vocaţie, din pasiunea pe care o manifestă în raport cu ceea ce sunt 
datori să facă. Implicarea părinţilor însă în viaţa şcolii este necesară, în sensul 
disponibilităţii de a înţelege care sunt cele mai potrivite căi de a sprijini evoluţia 
copilului, în completarea şcolii, în spiritul timpului pe care îl trăim şi al unui 
învăţământ performant. 

Funcţionarea eficientă a unui sistem educaţional depinde mult de onorarea 
responsabilităţilor asumate de părţile implicate și de crearea unui parteneriat 
constructiv. Parteneriatul dintre familie și școală constituie o condiţie indispensabilă 
a educaţiei copiilor, iar stabilirea unor relaţii pozitive între părinţi, profesori și alţi 
actori comunitari asigură buna funcţionare a instituţiei de învăţământ, având un 
impact direct asupra calităţii educaţiei și determinând, în final, beneficii la nivel 
social. Deci, este nevoie de intervenţii egal semnificative și de o parte, și de alta, de 
dezbateri și negocieri, de leadership parental. La fel, este nevoie, pe de o parte, de 
implicarea activă a comunităţii locale în clasă și, pe de altă parte, de implicarea 
activă în comunitatea locală și parteneriate active în formarea copiilor. Valoarea 
pedagogului se poate pune în evidenţă mai ales atunci când există compatibilitate 
între stilul educaţional abordat și așteptările părintelui. 

Ca profesor mă confrunt permanent cu necesitatea orientării procesului de 
instruire către interesele elevilor mei. Sunt tineri la vârsta la care fiecare îşi caută 
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identitatea (15-20 ani). Sunt inteligenţi, sunt pragmatici, relaxaţi în raport cu orice 
formă de autoritate, abili în a obţine ce vor, îndrăzneţi, nonconformişti. Dar, pe de 
altă parte, sunt hiperactivi, nervoşi, lipsiţi de răbdare, egoişti, superficiali, 
conflictuali, intoleranţi şi indiferenţi. Sunt foarte selectivi, greu de modelat şi 
comunică dificil. Este greu de lucrat cu ei iar elementele de identitate culturală pot fi 
influenţate pozitiv cu mare dificultate; sunt superficiali în studiu, deficitari la nivel 
de limbaj şi cultură generală, interesaţi de valori materiale, revendicativi, lipsiţi de 
respect pentru adulţi, interesaţi de imagine şi libertinaj, uneori şi de violenţă în toate 
formele sale de manifestare. De aceea, parteneriatul școală-familie se desfășoară la 
un alt nivel, axat foarte mult activități de sprijin, consiliere, responsabilizare, 
comunicare. 

 

Exemple de activităţi care pot fi derulate prin intermediul comitetelor de părinți: 
 Organizarea de dezbateri, ateliere sau alte evenimente ca reacţie la diverse 

lucruri care se petrec în jur. (Ex: cazuri de violenţă în şcoală, bulliyng, discriminare, 
segregare etc.) 

 Transmiterea unor puncte de vedere, recomandări sau propuneri catre instituţiile 
care pot aduce schimbări în viaţa copiilor, a școlii sau a comunităţii (autorităţi, 
organizaţii neguvernamentale, mass- media etc.). Acestea pot lua forma unor scrisori, 
petiţii, propuneri de proiecte, sau chiar pot fi adresate direct, în cadrul unor întâlniri 
sau evenimente solicitate ori organizate de către copii. Pentru elaborarea punctelor de 
vedere, se pot derula sondaje în rândul elevilor şi se poat colecta informaţii despre 
modul în care drepturile copilului sunt respectate în şcoala şi comunitatea lor. 

 Organizarea de întâlniri între părinți, elevi şi cadrele didactice din şcoală pentru 
discutarea anumitor subiecte de interes general 

 Programe de consiliere și orientare în carieră 
 Iniţierea de proiecte în favoarea comunităţii și inițierea sau implicarea in 

proiecte de voluntariat (Ziua padurii, Zilele tineretului European, Ziua pamantului 
etc) 

 Organizarea de dezbateri pentru sprijinirea elevilor din anii terminali în luarea 
unei decizii, în care profesori de liceu/facultate vorbesc despre ce programe 
educaţionale pot urma. 

 Organizarea unor evenimente de promovare a activităților comune prin artă 
(teatru, expoziţii de desene, colaje), diverse teme de cultură generală (cetăţenie 
europeană, educaţie pentru sănătate, drepturile copilului etc.) sau activități sportive 

 Marcarea anumitor zile speciale, ca de exemplu Ziua mediului (acţiuni de 
curăţire şi înfrumuseţare/personalizare a şcolii, a curţii, a localităţii), Săptămâna 
voluntarului (efectuarea de activităţi de voluntariat în cadrul unor organizaţii 
neguvernamentale, centre de zi pentru copii sau pentru persoane de vârsta a III-a) 

 Organizarea unor evenimente speciale (Balul Bobocilor, Dragobete etc.), 
tombole, evenimente de Crăciun, Paşte, Ziua Copilului 

 Propunerea de premieri şi burse pentru elevii cu rezultate deosebite în diferite 
domenii, inclusiv identificarea unor sponsori. 

Toate aceste activități sunt gândite pentru un singur scop, acela de a facilita și 
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sprijini performanța școlară. Școlile cu un climat pozitiv favorizează o dezvoltare 
sănătoasă, în timp ce un climat școlar negativ este asociat cu rate mai mari de 
bullying, violență, victimizare și sentimente de nesiguranță ale elevilor. S-a dovedit 
că abordările învățării sociale și emoționale, bazate pe dovezi, oferă rezultate solide 
și rentabile. Numeroase cercetări individuale arată că învățarea socială și emoțională 
îmbunătățește bunăstarea emoțională, autoreglarea, relațiile în clasă și 
comportamentul amabil și util în rândul elevilor, reduce o serie de probleme precum 
anxietatea, stresul emoțional și depresia; reduce comportamentele perturbatoare, 
cum ar fi conflictele, agresivitatea, agresiunea, furia și prejudecățile de atribuire 
ostile și îmbunătățește realizările academice, creativitatea și leadership-ul. 

Orice unitate de învățământ își dorește și trebuie să asigure elevilor săi facilități 
de educație și asigurarea unor condiții optime de desfășurare a activităților școlare. 
Beneficiarii primari ai educației sunt elevii, dar beneficiarii secundari sunt și părinții, 
educatorii și toți agenții educaționali din comunitate, iar prin efecte, societatea, în 
general. De aceea, consider ca foarte importantă implicarea părinților în acest efort 
comun și înțelegerea că școala nu poate obține rezultatele dorite fără această 
colaborare și sprijin reciproc. 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

 

 

Prof. Capracea Lenuța 

GPP nr. 21 Iași 

 
 

 Iarna, pentru marea majoritate a celor mici, dar și a celor mari, nu este numai 
anotimpul zăpezii, ci și acela al bucuriilor, al dăruirilor, care sunt prilejuite de datinile 
și obiceiurile care au loc de sărbătoarea Nașterii Domnului, sosirii lui Moș Crăciun, 
dar și a Anului Nou. 

După cum știm, Crăciunul, sărbătoarea sfântă a Nașterii Domnului, este una 
dintre cele mai frumoase și așteptate sărbători spirituale ale poporului român, pentru 
că este timpul bucuriilor, al păcii, al dăruirii, al iertării și al liniștii sufletești... al unui  
Nou Început.  

Sărbătorile de iarnă aduc cu ele datini, obiceiuri, credințe. Copiii așteaptă aceste 
sărbători cu nerăbdare prin lucrări artistico - plastice (ornamente de brad din carton/ 
materiale naturale etc, felicitări, sorcove etc.) și momente muzicale și coregrafice 
(dansuri tematice, Colinde, Plugușorul, Sorcova, Capra, Căiuții etc.). 

Încă un an de pandemie, în care am desfășuram activitățile față în față cu copiii, 
iar părinții au participat online pe diferite platforme (Google Classroom, Zoom, 
WhatsApp ș.a.). Împreună cu copiii, am împodobit bradul cu ornamente realizate în 
cadrul proiectelor de învățare de la egali: Brăduțul – brăduț din lemn pe care copiii i – 
au pictat, Ornamente din conifere – brăduți din conuri pictate sau pe care s-au lipit pom 
– pom- uri  de culori diferite, Globuri colorate – globuri din carton  care au fost pictate.  
Copiii au pregătit câteva colinde, o urătură, sorcova, un dans tematic specific 
anotimpului de iarnă, Jocul caprei, pentru întâlnirea cu Moș Crăciun și pentru 
sărbătorirea Nașterii Domnului și a Anului Nou.  

Am desfășurat aceste activități și am sfidat aceste intemperii ale acestor vremuri 
diferite, de pandemie, pentru ca, copiii să ducă mai departe moștenirea poporului 
român, aceea de a transmite din generație în generație, datinile, obiceiurile și 
credințelor românești.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Profesor învățământ primar, Caragea Ancuța 

Liceul Tehnologic ”General Constantin Șandru” Bîlta, Runcu, Gorj 

 
 

”Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea și tipul relațiilor copil-părinți 
vor marca profund evoluția viitoare a copilului ”(G.Mauco ) 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai 
evoluției individului.Copilul nu este un adult în miniatură,ci este însuși o persoană,într-
un moment al dezvoltării sale,receptiv  la influențele pozitive sau negative din ”drumul 
său”. Trăsăturile personalității sale se formează în raport cu modelul și contextual trăit 
în mod direct de către copil în mediul familial, iar atitudinea părinților are consecințe 
durabile asupra personalității , în formarea copilului. 
             Parteneriatul educațional se adresează în principal părinților și profesorilor și 
se referă la a acționa în același sens.Ceea ce hotărăște familia trebuie să fie în accord 
cu măsurile școlare ,și ceea ce face un părinte ,să nu fie negat de celălalt. 
             Termenul de ”parteneriat școală-familie” este folosit pentru a sublinia faptul 
că școlile și familiile impart responsabilitățile care vizează copiii ,prin suprapunerea 
sferelor de influență. 
Școala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se extinde 
depășind constrângerea dependenței  materne. Educația este cea care desăvârșește 
ființa umană , educație pe care copilul o primește în familie , în școală și în comunitate. 
             Pentru ca activitățile educative să fie cât mai eficiente ,este nevoie de un 
parteneriat bazat pe principia democratice ce operează o schimbare de valori ,atitudini 
și comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicați: oameni ai școlii, elevi, 
familii, decidenții, reprezentanții instituțiilor guvernamentale și nonguvernamentale. 
Construirea unui mediu educațional bazat pe parteneriatul școală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască ,să înțeleagă și să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice și mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament.Într-un asemenea mediu elevul își va dezvolta competențe 
care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele și situațiile ce țin de integrare 
,adaptare,cooperare,solidaritate și compasiune. 
              Activitățile în parteneriat cu părinții sunt modalități propice pentru atingerea 
unor obiective commune în ceea ce privește educația elevilor,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. Participarea 
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activă a părinților la activitățile din școală le creează copiilor sentimente de siguranță, 
înțelegere, bucurie; copilul arată ce știe ,ce poate,iar părintele este mândru de copilul 
său în relație cu ceilalți. Așa apreciază împreună activitățile, faptele, evenimentele, 
rezultatele obținute; părinții vor avea măsura evoluției copilului lor,comportamentul în 
colectiv. 
            În fiecare an învățătorii realizează parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi 
îndrumă. Motivul ar fi necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, a 
realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului, implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 
            Obiective majore ale acestui parteneriat: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea acestora pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.    
           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. 
            În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  
            Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, vizitele la domiciliu, corespondența cu 
părinții, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, 
cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consilierea părinților. 
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Cum am petrecut sărbătorile de iarnă? 

 
       Șc. Gimn. ,,Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj 

        Prof. înv. primar - Caranda Gheorghița 
 

 

          Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru copiii din localitatea 
noastră. În fiecare an în data de 24 decembrie se sărbătorește Ajunul Crăciunului. Este 
o sărbătoare mult așteptată de copii. Mai întâi se merge în colindat ,,pițărăi,, cum se 
mai spune în zona noastră. De dimineață copiii însoțiți de adulți colindă pe la casele 
oamenilor purtând în mâini boți de alun numite colinde.Ei primesc nuci,covrigi, mere, 
colaci. Tinerii strigă de răsună în tot satul 

        Bună-i vremea lui Ajun 

        Dar mai bună-i a lui Crăciun. 

        Dă-mi colacul și cârnatul 

        Că mâine mă duc la altul! 

Seara se împodobește bradul,apoi se pleacă la colindat cu Steaua și cu Moș Ajun.În 
dimineața zilei de 25  decembrie se împart cadouri celori dragi. Se merge la 
biserică,apoi pe la cimitir. Crăciunul este o sărbatoare de familie, când se adună copiii, 
părinții și nepoții la masă.  Este considerat sărbătoarea păcii, când orice conflict 
încetează. În noaptea de Anul Nou se vine cu Plugușorul. Colindătorii  urează gazdelor 
sănătate, mulți ani, belșug și împrăștie prin ogradă grâne. În dimineața zilei de Anul 
Nou copiii merg cu Sorcova. Ei rostesc gazdelor frumoasele versuri 

Sorcova, 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. 

Câte cuie pe casă 

Atâția galbeni pe masă. 
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Câte pietre la fântână 

Atâtea oale cu smântână. 

Câte flori sunt pe pământ 

Toate merg la jurământ.  

Numai floarea-soarelui 

Stă în poarta Raiului 

Și-l păzește pe Hristos 

Ca pe-un trandafir frumos. 

La anul și la mulți ani! 

Urmează sărbătoarea Sfântului Vasile când se merge la slujbă pentru a ne merge bine 
tot anul. Sărbătorile de iarnă se încheie cu Boboteaza și Sfântul Ion. Toate aceste 
sărbători rămân cele mai frumoase și îndrăgite de copii. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar - Caranda Gheorghița 

Șc. Gimn. ,,Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj 

 
Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu 

familia se poate îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest 
fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt 
atractive la orice vârstă Serbarea este o activitate extrașcolară ce  reprezintă un moment 
de bucurie, emoție, bună dispoziție și voie bună. 

Oferă copiilor posibilitatea să apară în fața unui public și în același timp să își 
prezinte rolul. Copilului relaționează cu grupul, participă activ și își cultivă înclinațiile, 
aptitudinile și interesele, își  disciplinează comportamentul. Copilul se pune în valoarea 
având posibilitatea de a aparea în fața unui public, unde își interpretează rolul. 

Activitățile extrașcolare urmăresc formarea unor abilități și competențe de tip 
atitudinal, comportamental și social. Participarea efectivă la activitățile extrașcolare 
oferă posibilitatea fiecărui copil de a se afirma, angajează și copiii timizi, îi temperează 
pe cei agresivi, dezvoltă spiritul de cooperare și colaborare. Sunt stimulate anumite 
aptitudini şi valori, se dezvoltă spiritul de inițiativă şi imaginație, se încurajează 
competiția şi se dezvoltă talentul. Prin activitățile extrașcolare cadrul didactic are 
posibilitatea de a cunoaște mult mai bine copiii, de a-i dirija și influența dezvoltarea 
lor pe toate palierele.  

Participarea familiei în procesul educațional reprezintă o condiție pentru 
realizarea activității. Părinții devin parteneri  activi dar și beneficiarii unei munci 
colective  în folosul copiilor.  

 Activităţile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în echipă şi în 
colectiv, dezvoltă copiilor o motivaţie intrinsecă, implică întreg colectivul. Toate 
activităţile extracuriculare desfăşurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane 
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaţie. 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. 

Serbările de Crăciun  ne aduc bucurie şi ne amintesc  de anii copilăriei, de emoţia 
aşteptării împodobirii bradului, de  întâlnirea cu Moș Crăciun. Crăciunul e aşteptat cu 
mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă.Acesta nu inseamna doar un decor 
minunat ci si momente frumoase petrecute alaturi de cei dragi.  
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Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o 
atmosferă plină de plăcere, bucurie. Pentru copii ele reprezintă o distractie ,iar pentru 
educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui șir întreg 
de repetiții.  

Învatând copiii sa desfasoare "Serbarea pomului de iarna", îi implicam în 
interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere:capra, 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 si sa-l 
afecteze psihologic.  

Sensul unui spectacol va depinde de:calitatea lui, de folosirea adecvată a 
costumațiilor și decorurilor, de participare afectivă a copilului..Pentru a realiza o 
serbare reușită, care să respecte tradițiile și obiceiurile de Crăciun, este necesară 
o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei scolare ce cuprinde în forme 
tradiționale poezii, colinde și cântece specifice Crăciunului. 
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CREȘTEREA IMPLICĂRII PĂRINȚILOR ÎN ACTIVITĂȚILE ȘCOLII       

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CARATĂ FLORENTINA, 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUMĂZEȘTI, JUD. NEAMȚ 

 
 
       Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care țin 
seama sau ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul preuniversitar. 
Un factor important pe care îl vom explica în alte două livrabile este, legat de creșterea 
implicării părinților în activitățile școlii – comunicarea acestora cu școala și diversele 
perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune comunicarea 
interumană.  
      De cele mai multe ori, părinții așteaptă mai 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/ învățătorul / educatorul trebuie să fie 
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. 
        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. 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 în general. 
         Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu 
familia se poate îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest 
fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt 
atractive la orice vârstă. 
         Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și 
creșterea copiilor. O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul 
de educație. Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe 
care se desfășoară 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.  
         Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, 
concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și 
rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul 
părinţilor, care experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate 
determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 
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         Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, 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, 
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. Părinții sunt puși astfel 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 iau parte la activitățile extrașcolare își manifestă 
astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 
         Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt 
necesare a fi aplicate constant următoarele exemple de bune practici: 
a)    Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de 

educare/implicare a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi 
și părinți care să contribuie la creșterea implicării și responsabilizării părinților în 
activitățile școlare; 

b)     Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel 
poate fi benefică, iar sprijunul acordat este real; 

c)      Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d)     Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 
e)     Acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la 

ședințele cu părinții sau la întâlnirile cu personalul școlii. 
            Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate 
sunt, ca toți părinții extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, 
este în interesul lor evident, dar și al tuturor celorlalți actori educaționali și locali care 
au legătură cu problemele educaționale, să se implice în rezolvarea problemelor 
educaționale, semnalate de instituția educațională și, împreună cu factorii de conducere 
ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților locale să găsească cele mai bune căi 
și mijloace pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute în domeniul educației 
incluzive. 
 
Bibliografie: 
- Cernea Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului de 
învăţământ, în “ Învăţământul primar“ nr. 1, Bucureşti, Editura Discipol, 2000; 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar Carmen Azamfirei 

Liceul ”Demostene Botez” – Trușești / jud. Botoșani 

 
 
    Un loc deosebit în inimile tuturor românilor îl ocupă Sărbătorile de Iarnă. 
    Odată cu Sărbătoarea Sfântului Andrei-30 noiembrie-și până la Sfântul Ioan-7 
ianuarie-în spatiul românesc se succed cele mai frumoase traditii și obiceiuri, încărcate 
de un farmec aparte și care aduc în viața tuturor momente de bucurie și trăiri spirituale 
speciale. 
    Una dintre sărbătorile cele mai așteptat de către copii este  însă Crăciunul, 
sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos (25,26,27 decembrie), o sărbătoare în care 
ne place să fim alături de familie, în jurul bradului împodobit, despre care se consideră 
că aduce noroc și prosperitate.Copiii îl așteaptă cu emoție pe Moș Craciun, pentru care 
pregătesc câte o poezie,o colindă. 
    În țara noastră există diferite tradiții și obiceiuri de Crăciun, care diferă  de la o zonă 
la alta și care se transmit de la o generație la alta. În Ajunul acestei sărbători, seara 
dinaintea zilei de 25 decembrie, grupuri de copii,de băieți,fete,femei și bărbați, merg 
cu colindatul, ducând vestea Nașterii Mântuitorului. În satele noastre, mai ales acolo 
unde se respectă tradițiile vechi, sărbătorile de Craciun sunt minunate, colindătorii sunt 
primiți cu bucurie și sunt răsplătiți cu mere, nuci, colaci. 
    Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej extraordinar de stimulare și afirmare a 
potențialului artistic al copiilor, de cultivare și dezvoltare  a sentimentelor de dragoste 
față de tradițiile poporului român, prin desfăsurarea de diverse  activități, de la 
împodobirea bradului cu ornamente realizate de ei în orele de arte vizuale și abilități 
practice, la concursuri de desene cu tema ”Cel mai frumos brad de Crăciun” / 
”Crăciunul prin ochi de copii”  sau concursuri de recitare de poezie, serbări în care se 
pot prezenta colide, dansuri, diferite scenete legate de aceste sărbători. 
     Aceste activități se pot organiza în cadrul unor parteneriate cu părinții, permițându-
le astfel să se implice mai mult în viața copiilor și a școlii, parteneriatul școală- familie 
fiind un pas important pentru reușita școlară a elevilor. 
  

Bibliografie: 
-  REVISTĂ ELECTRONICĂ DE EDUCAȚIE / ACADEMIA ABC / Nr 5,martie 2021 
(https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2021/03/Importanta-implicarii-familiei-in-viata-
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Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos 

 

 

Prof. înv. preșc: Casapu Mirela 

Grădinița cu P. P. Nr. 23, Timișoara, Timiș 

Prof. înv. primar: Boiangiu Angela 

Scoala Gimnazială Gârla Mare, Mehedinţi 

 

 

Într-o lume în care ne ciocnim clipă de clipă de ostilitate, ignoranţă, suspiciune, 
rea-voinţă, în care interesele pentru confortul personal şi pentru dobândirea puterii,  
sunt mai presus decât iubirea aproapelui, există o singură soluţie pentru a ne păstra 
sufletul curat şi pur, Credinţa. 

 Serbarea de Crăciun a devenit o tradiţie şi un prilej de a duce mai departe 
credinţa, obiceiurile tradiţionale, colindele, portul si dansul popular. 

Naşterea Domnului este  cea mai mare sărbătoare a creştinitătii.  

După cum fusese binevestită de Dumnezeu prin Sf. Arhanghel Gavril, Sf 
Fecioara Maria, naşte în ieslea din Betleem, pe Iisus Hristos-Mântuitorul lumii ”Mesia 
chip luminos” cum spun colindele noastre străbune. 

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, este vestită de îngeri, ca bucurie mare 
pentru mântuirea oamenilor.Vestea Naşterii lui Hristos in Betleemul Iudeii, este adusă 
oamenilor de către îngerii din ceruri, pentru că Cel ce se naşte într-o iesle dintr-o 
peşteră de sub pământ, este Acela prin Care şi pentru Care au fost făcute cerul şi 
pământul, Fiul Cel veşnic al Tatălui ceresc.  

Crăciun, vine de la numele omului ce avea în proprietate „staulul” în care a 
născut Fecioara Maria. Semnificatia sărbătorii Crăciunului, este naşterea Mantuitorului 
Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, 
mai credinciosi, mai ingăduitori.  

 Sărbătoarea Crăciunului o întâmpinăm cu o pregătire sufletească specială, cu 
preocupări spirituale, pentru ca fiecare dintre noi să devină un Betleem in care să se 
nască un Iisus Hristos şi să-L primim în conştiinţa şi viaţa noastră. 

 Steaua vesteşte din ceruri naşterea Lui, îngerii şi păstorii se bucură laolaltă, iar 
cei trei magi de la Răsărit, vin să-L mărturisească şi să I se închine, aducându-I în dar 
aur, smirnă şi tămâie (aurul închipuie demnitatea împărătească, tămâia pe cea 
preoţească iar smirna-patimile prin care va trece). 
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         Să-I aducem şi noi darurile noastre duhovniceşti: credinţa în locul aurului, 
dragostea în locul smirnei şi nădejdea noastră în locul tămâiei. 

 În preajma Crăciunului, toată lumea este bucuroasă. Normal, aşa şi trebuie, 
pentru că se naşte Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iar prin naşterea Lui, ne naştem şi noi 
încă o dată, căci     

           Mântuitorul născut aduce multă mângâiere lumii intregi şi redeschide 
posibilitatea mântuirii şi îndumnezeirii noastre. 

 Îngrijorător este faptul că lumea nu se mai bucură de Naşterea Domnului, de 
semnificaţia praznicului bisericesc, ci se bucură mai degrabă că vine ”Crăciunul”, că e 
luna cadourilor şi a distracţiilor, că se dau zile libere şi „se lasă cu chef”. 

 De naşterea lui Hristos unii par să fi uitat complet, iar de mântuire, câţi se mai 
sinchisesc?! Fără Naşterea Domnului nu mai este Crăciun, iar fără mântuire, omul nu 
mai este om. 

Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii şi cred că este 
sărbătoarea cea mai frumoasă si mai iubită de cei mici si mari, săraci sau bogați, este 
sărbătoarea Crăciunului.     

Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă 
sărbătoare a creștinilor este așteptată cu emoție şi bucurie. Si cum să nu te bucuri, când 
știi că Domnul Iisus Hristos s-a născut ca să ne mântuiască. 

Pretutindeni se împodobesc brazi, se dau cadouri, se pregătesc bunătăți mai ales 
în sate. Crăciunul este sărbătorit cu mare fast începând cu Ajunul, prin participarea la 
slujbele Bisericii, prin colinde şi cântece de stea, prin jocul măștilor şi irozi, mese 
întinse şi petreceri, muzică şi zgomot. Dar cel mai emoționant moment este, pentru 
toată lumea, cel în care se aude la poartă întrebarea „ Primiți colindătorii? 

"Prin Intruparea Sa de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria si, mai ales, prin 
Nasterea Sa ca om în Betleem, Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, intră în umanitate şi 
rămâne pentru veşnicie tainic prezent în mijlocul ei.  

Cel ce S-a născut ca om în Betleem, a copilărit în Nazaret, S-a răstignit si 
îngropat la Ierusalim, a înviat din morţi şi S-a înălţat întru slava la ceruri, nu încetează 
de a fi prezent împreună cu oamenii, care cred în El şi-L iubesc pe El . 

Taina Intrupării Fiului veşnic al lui Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire 
nesfârşită fată de om, este temelia şi inima credinţei creştine. Această sfântă şi mare 
taină a fost scopul pentru care Dumnezeu a făcut lumea.  

Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos a fost prezisă şi prevăzută de profeţii 
Vechiului Testament inspiraţi de Duhul Sfânt, apoi a fost vazută ca realitate istorică şi 
mărturisită de Apostolii lui Hristos, apărată şi dogmatizată în faţa ereziilor de către 
Părinţii Bisericii adunaţi în Sinoadele ecumenice şi preamarită sau lăudată de cler şi 
credincioşi în viata Bisericii". 
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"Aşadar prin dreapta credintă şi prin fapte bune să întâmpinăm pe Hristos în 
sufletul şi în casele noastre şi să ne bucurăm de lumina sărbătorii". 

De îndată ce se încheie postul Crăciunului, încep să se audă colinde prin casele 
oamenilor, fiecare pregătindu-se pentru sfintele sărbători. Cei mai entuziaşti se arată 
copiii şi tinerii în special, care încep să se adune laolaltă pentru a învăţa colinde sau a-
şi reaminti colindele din anii trecuţi. Colindatul este un prilej de voie bună, atât pentru 
cetele de tineri colindători cât şi pentru cei care vor fi gazde pentru aceştia. Colindatul 
se face în seara de Ajunul Crăciunului, care este adevărata seară mare a colindelor. 

       Crăciunul este o chemare sfântă la puritate şi frumusețe sufletească, ce ne adună 
în fiecare an într-o sfântă comuniune, nu numai în biserica părinților noştri ci şi în”mica 
biserică”de acasă, de la şcoală sau serviciu, cu părinții, copiii, fraţii sau colegii şi 
prietenii, pentru ca în luminile strălucitoare ale candelei şi ale bradului frumos 
împodobit, să ne îndestulăm sufletele din frumuseţea clipelor sfinte ale bătrânelor şi 
mereu tinerelor noastre colinde. 

 „Căci nu e datorie românească mai vrednică de-a fi îndeplinită şi nu e osteneală 
mai de folos, decât să facem părtaşi pe cei mai tineri, de bunurile sufleteşti moştenite 
din vechime. Să le predăm lor, ca pe o zestre de mare preţ, păstrată cu sfântă grijă de-
a lungul vremurilor în adâncurile sufletului românesc şi creştinesc al moşilor şi 
strămoşilor noştri” (George Breazul).  

 În lumina şi bucuria Naşterii Domnului, să-L întâmpinăm în graiul sfânt şi bun 
al colindelor şi datinilor de Crăciun, care aduc atâta bucurie în toate casele şi să reverse 
asupra tuturor darurile păcii, iertării şi împlinirii duhovniceşti. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. înv. primar: Ceauşescu Ana-Maria 

Şcoala Gimnazială Drăguţeşti, Com. Drăguţeşti, Gorj 

 

 
Chiar dacă învățătorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 

specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. Pentru ca activităţile educative să fie cât mai 
eficiente, este nevoie de realizarea unui parteneriat construit pe baza principiilor 
democratice care să opereze o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la 
nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale.                                               

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

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, 
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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); 

Organizareaunor 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 ultimii doi ani, din nefericire, din cauza pandemiei, părinții nu au putut 

participa direct la serbările copiilor, dar datorită tehnologiei și a platformei google 
classroom, totul a fost mai ușor, părinții putând participa online la aceste activități spre 
bucuria copiilor care i-au simțit alături. 

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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CUM INFLUENȚEAZĂ FAMILIA 

EDUCAȚIA ESTETICĂ A COPIILOR 

 
 

Prof. pt. Înv. Primar Cernat Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău, Jud. Buzău 

 
1. VALORI 
 
Fiecare dintre noi are anumite standarde etice, anumite principii care ne ghidează 

în viaţă, atunci când avem de luat diverse decizii. Principiile personale, ideile noastre 
despre bine şi rău se bazează atât pe valori proprii, cât şi pe o serie de valori universale 
adoptate de majoritate.  

Iniţial copilul, tânărul află şi discerne între diferitele valori cu ajutorul părinţilor, 
prietenilor, profesorilor. Instituţiile din societate (familie, media, şcoala, biserica, 
mediul politic etc.) au anumite standarde şi se aşteaptă ca oamenii, cetățenii să le 
urmeze. Privite împreună, aceste grupuri formează un sistem, societatea, în care fiecare 
individ constituie elementul de bază. Etica individuală este componenta eticii sociale; 
oamenii lucrează împreună, se ajută între ei pe baza unei etici comune care îi ghidează 
în traiul comun. Comunitatea are anumite standarde, reguli care îi asigură existenţa şi 
care sunt internalizate, pe parcursul procesului de socializare, de cea mai mare parte 
dintre membrii ei.  

Cultura este un alt element generator de valori etice. Fie că este vorba de 
comunitatea etnică din care provii, de cea religioasă sau de colegii de clasă, tu te 
identifici cu acest grup, te leagă de ei interese, principii, valori comune. Cultura ne 
învaţă în variate contexte ce e bine şi ce e rău. Pe lângă valorile etice, cultura ne învaţă 
şi despre frumuseţe, în toate formele ei, despre valorile estetice din toate ramurile artei, 
din tradiţiile populare, din specificul fiecărui popor şi cele interculturale.  

Indiferent dacă părinţii vor sau nu să transmită copilului valorile şi credinţele 
lor, el va absorbi o parte din ele prin simplul fapt că trăieşte împreună cu ei. El va 
participa la ritualurile şi tradiţiile familiei şi se va gândi la semnificaţia lor. Ca părinte, 
nu îi impune opiniile tale, ci prezintă-i credinţele tale într-un mod onest, clar şi care să 
fie pe măsura vârstei şi gradului de maturitate al copilului. Adoptă o atitudine deschisă, 
încurajează întrebările copilului şi dorinţa lui de a se informa, în loc să încerci să forţezi 
asimilarea valorilor tale de către copil.  

Dacă valorile părintelui sunt bine argumentate şi dacă el crede cu adevărat în ele, 
copilul va adopta multe dintre ele. Dacă acţiunile părintelui sunt inconsistente, ceea ce 
se întâmplă oricui, copiii sunt cei care vor clarifica lucrurile pentru ei, ori subtil prin 
intermediul comportamentului ori, la copiii mai mari, direct, exprimându-şi dezacordul 
faţă de părinte.  
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Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept nici fără greşeli. El 
cere un proces permanent de informare şi flexibilitate construită pe fundamente solide. 
Cunoaşterea de sine, dorinţa de a asculta copilul şi a te schimba atunci când este nevoie 
şi, mai presus de toate, o demonstraţie a respectului faţă de tradiţii vor ajuta mult relaţia 
dintre părinte şi copii. Dacă alegerea valorilor şi principiilor este, în cazul fericit, 
democratică, în alegerea copilului, părintele trebuie să-i ofere baza pentru aceasta, prin 
ideile, întrebările, răspunsurile şi mai ales acţiunile sale. 

2. COLABORAREA ȘCOALĂ – PĂRINȚI 

Mulţi părinţi gândesc, apreciază 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 estetică 
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 în planul educației estetice. 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.  
� 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.  
În ciuda acestor beneficii, părinţii nu găsesc întotdeauna timp şi energie pentru 

a colabora cu şcoala la care învaţă copiii lor. Pentru unii părinţi, mersul la şcoală încă 
mai este o experienţă inconfortabilă. (Elena Ciohondaru, „Succesul relaţiei dintre 
părinţi şi copii, acasă şi la şcoală”, Humanitas, Bucureşti, 2004).  

Crearea unui mediu adecvat de învăţare este sarcina familiei şi a şcolii în egală 
măsură. Copilul are sarcini de învăţare diverse: unele sunt îndeplinite acasă, altele la 
şcoală, ceea ce asigura un grad similar de importanţă atât profesorilor şi şcolii în 
ansamblu, cât şi părinţilor şi mediului familial. Implicarea părinţilor poate preveni sau 
elimina dificultăţi inerente în viaţa unei şcoli. Împreună, părinţii, copiii şi profesorii 
pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei implicaţi în procesul educativ, un mediu 
bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate.  

Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia estetică a copilului sunt 
la fel de importante ca şi activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Şcoala are nevoie 
să încurajeze şi să promoveze implicarea părinţilor ca parteneri. 
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Importanța activităților educative in parteneriat cu părinții 

 
Grădinița cu program prelungit, nr. 53, Oradea, Bihor  

Prof. învățământ preșcolar: Cheregi Georgeta 

 

 
Johann Amos Comenius, in lucrarea sa, Didactica Magna ''consideră că, la 

naștere, natura înzestrează copilul numai cu,, semințele științei, ale mortalității și ale 
religiozitatii", ele devin un bun al fiecărui om, numai prin educație. Rezultă, că, în 
concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor,, semințe "și, implicit, a 
procesului de umanizare, omul,, nu poate deveni om decât dacă este educat''. 

Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a copilului, un 
mediu creativ, in care se pun bazele educației. Unul din factorii importanți care 
facilitează realizarea educației este familia care reprezintă celula de bază a societății. 
După cum se stie, educația copilului începe in familie, de aceea între grădiniță si mediul 
familial, trebuie să existe o întrepătrundere. 

Familia este cea care asigură creșterea și educarea copilului, dar, oricât de 
eficienta ar fi ea, nu poate asigura o instruire, in totalitate. Familia are nevoie de un 
sprijin și susținere pentru a rezolva problemele legate de creșterea generațiilor viitoare. 
De aceea, este necesară colaborarea cu instituțiile de învățământ. Prin intermediul 
profesorului, părinții își pot cunoaște copiii, atât din punct de vedere cognitiv, cât și 
afectiv. 

Colaborarea părintelui cu grădinița presupune implicarea acestuia in diverse 
activități, cunoașterea mediului in care copilul învață, acționează și interacționează, cât 
si comportamentul acestuia, pentru a putea interveni in vederea înlăturării unor 
probleme care ar putea să apară. 

Realizarea parteneriatului dintre gradinita și familie presupune o bună colaborare 
între părinte și profesor, o informare reciprocă. Profesorul are obligația de a transmite 
părintelui toate informațiile referitoare la evoluția fizică și psihică a copilului, 
comportamentul copilului in relațiile cu colegii, profesorii, iar părintele are obligatia de 
a-i pune la dispozitie toate informațiile privind dezvoltarea fizica și psihică a copilului, 
pâna la intrarea in gradinita si toate aspectele, care au legătură cu copilul. Gradul de 
implicare al părinților in viața școlară, influențează și rezultatele acestora. Cu cât 
părintele colaboreaza mai bine cu grădinița, cu atât rezultatele sunt mai bune. 

La nivelul grădiniței, colaborarea cu cadrul didactic se poate realiza prin 
organizarea de ședințe cu părinții, constituirea Comitetului de părinți, Asociatiile de 
părinți, întâlniri cu părinții, acțiuni de voluntariat, discuții individuale cu părinții, 

Modalitățile de colaborare cu părinții sunt diverse, iar disponibilitatea acestora 
din urmă, trebuie stimulată.  

Dintre acestea amintim: 
● Serbările au o importanță deosebită in viața copilului, cat si a familiei. Părintele 

are posibilitatea de a evalua rezultatele copilului, atât individual, cât si la nivel de grupă. 
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Ele au rolul de a-l ajuta pe copil sa isi depășească teama si să isi dezvolte încredere in 
forțele proprii. 

● Vizitarea unității este un prilej de a cunoaște mediul educational unde copilul 
își va desfășura activitatea si își va petrece o vreme. Se poate realiza individual sau 
colectiv, in cadrul Zilelor Porților deschise, pentru a putea observa sălile de grupă, 
cadrele didactice. 

● Întrunirile părinților, fie cu ocazia organizării ședinței cu părinții, a Asociatiilor 
de părinți, Comitetelor de părinți. Scopul acestora este cunoașterea părinților, 
planifcarea si participarea la rezolvarea unor probleme de ordin organizatoric. 

● Activități extrașcolare prin care părinții participă împreună cu copiii. Vizitele 
organizate in vederea cunoașterii unor aspecte din natură, a valorilor spirituale, a unor 
monumente, lăcașuri de cult. Prin intermediul acestora, părinții pot cunoaște 
comportamentul copiilor, în relațiile cu colegii, profesorii, trăiesc sentimente de 
bucurie și respect față de valorile morale si culturale, oferindu-le modele de 
comportament. 

● Avizierul este locul in care se menține zilnic contactul cu părinții, unde sunt 
transmise informații referitoare la orarul grădiniței, grupei, deplasări, vizite, a poeziilor 
si cântecelor învățate. 

● Expoziție de lucrări unde se pun pe un panou lucrările practice, artistico-
plastice,  realizate de copii, pe parcursul zilei. 

● Consilierea părinților . O dată pe săptămână, cadrul didactic are obligatia de a 
stabili o oră consilierea părinților care se desfășoară in sala de grupă, după o planificare 
prealabila,prin care sunt informați părinții, fie individual, in funcție de gravitatea 
problemelor ivite. Informațiile sunt confidențiale. 

Meseria de părinte este una dintre cele mai importante și dificile. Pentru a vă putea 
ajuta copilul, trebuie să știți ce învață, cum trebuie să il ajutați și cum puteți să il 
sprijiniți in vederea realizării progresului. Învățarea in familie poate fi și distractivă, 
încurajând și dezvoltând abilități pe care copilul le va folosi mai târziu in viață. 
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PROIECT DE ACTIVITATE EUCATIVĂ 

O, CE VESTE MINUNATĂ! 

ACTIVITATE EDUCATIVĂ ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

EDUCATOARE: Chidovăț Angela                           

 

 

TEMA ACTIVITĂŢII: “Colindători prin tradiții” 
DATA: 22.XII.2021 

GRUPA: mare 

EDUCATOARE: Chidovăț Angela                           

 

SCOPURILE ACTIVITĂŢII: 

 I. Cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de tradiţiile şi obiceiurilor locale, faţă de 
portul popular din zona Dărmănești; 

II. Cunoaşterea unor obiceiuri şi tradiţii ale sărbătorilor de iarnă din alte zone ale ţării; 

III. Îmbunătăţirea relaţiei grădiniță - preșcolar – părinte 

OBIECTIVE: 
- Să conştientizeze importanţa păstrării tradiţiilor, obiceiurilor şi portului 

popular local; 
- Să cunoască tradiţii şi obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă din întreaga ţară; 
- Să participe activ şi cu interes la activităţile artistice; 

GRUP ŢINTĂ : 
- Preșcolarii grupei mari; 
- Părinţii preșcolarilor. 

RESURSE UMANE: 
- Educatoarea grupei ; 
- Preșcolarii; 
- Părinţii preşcolarilor. 

RESURSE MATERIALE: 
- Culegeri de poezii; 
- Culegeri de colinde româneşti; 
- Costume populare; 
- Decor pentru serbare; 
- Clopoțel; 
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- Sorcovă. 
ACTIVITATI PROPUSE: 

  “ Colinde tradiționale” –  concert de colinde 
 “ Poezii despre nașterea lui Iisus Hristos?” – recital; 
 “Urătură de Anul Nou” – montaj artistic; 
 “ Sorcova” –  montaj artistic; 
 “ Hora românească” –  dans popular. 
 

FINALITATEA ACTIVITĂŢII: 

- Achiziţionarea unor materiale didactice necesare în gradinita (recuzita pentru 
sărbătoarea Crăciunului). 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII :  

 

- Realizarea unui album foto cu poze din timpul activităţilor și înregistrarea video a 
activității. 

 
BIBLIOGRAFIE: 
1. Ursula Barff  - “Carte de construit pentru copii”, EIS POL, Ed. Falken GmbH, 1993 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

                                                                              
Chihăescu Gheorghe 

Chihăescu Mioara 

 
 

Satul românesc este cel mai bun exemplu ce poate fi dat pentru adevărata 
comuniune dintre mai mulți oameni, care se bucură să fie împreună, să se ajute între ei 
în orice clipă și să înfăptuiască lucruri frumoase de care să se mândrească, să se bucure 
autentic și pe care să le lase copiilor și strămoșilor ca niște „daruri și mărgăritare de 
mult preț”. Acestea sunt nenumăratele obiceiuri și tradiții românești care au luat ființă 
în inima satului și vor rămâne multe veacuri înscrise ca niște comori în sufletul 
oamenilor conștienți de valorile poporului nostru. Cu adevărat, satul este un izvor al 
obiceiurilor, menite să trezească în om cheful de viaţă și să aștearnă pe chipul său un 
zâmbet luminos. 

Pe uliţa satului, toţi sunt prieteni 

Obieciurile sunt idei, simțiri și trăiri ale sătenilor care s-au transmis dintr-o 
generaţie într-alta ca un testament nescris, ca un adevărat cod genetic spiritual, spre a 
fi înfăptuit pe mai departe. Adunându-se unul lângă altul, fiecare obiecei și tradiție 
alcătuiesc salba neprețuită a satului, împletită din osteneli şi bucurii perene.Obiceiul a 
izvorât în sat, dar în același timp el este cel ce dă viață satului, cel ce îi ține pe oameni 
uniți și înfrăţiţi pentru întreaga viaţă sau poate chiar mai mult. Pe uliţa satului, toţi sunt 
prieteni. Se într-ajută unii pe alţii şi peste tot se creează o armonie netulburată şi 
sinceră, impregnată de simplitate și spiritualitate. 

Sărbătorile de iarnă petrecute în mijlocul satului românesc reprezintă o 
experiență unică, deopotrivă încărcată de veselie, dramatism, ironie și poezie. Un 
amalgam de contraste pe care doar românii îl pot armoniza atât de bine. Mesele 
îmbelșugate, poveștile și colinda tristă, cântecul vesel, dansul dramatic, căldura și 
ospitalitatea gazdelor, toate acestea te scot din cotidian. Mai greu este să alegi o zonă 
anume. Indiferent dacă ești în Moldova, în Transilvania, în Oltenia sau în Dobrogea, 
iarna are o încărcătură și o aromă anume. Tradițiile și obiceiurile românilor diferă de 
la o zonă la alta, dar frumusețea lor, unicitatea și ineditul sunt cuvinte care nu lipsesc 
din nici o descriere. Cele mai multe tradiții și obiceiuri care înconjoară sărbătorile de 
iarnă se respectă cu strictețe în zonele rurale din Bucovina și Maramureș. Conform 
tradiției, sărbătorile de iarnă se petrec acasă în familie, alături de cei dragi. 

Anul Nou, prin întreg complexul de tradiţii asociate, este perceput ca moment 
de renovare a timpului dar şi a lumii, de alungare a spiritelor rele, un moment ce face 
trecerea între două cicluri de vegetaţie şi de munci.După perioada Crăciunului, 
dominată de colinde, răspândite mai larg la nivelul ţării, Anul Nou este marcat anumite 
tradiţii generale dar şi de obiceiuri locale sau zonale foarte puternice, care încă se mai 
păstrează şi în zilele noastre. 
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Pornind de la Revelion, văzut ca o petrecere între ani, în familie sau cu prietenii, 
însoţită de joc şi dans, mâncare din belşug şi băutură, artificii sau petarde şi 
tradiţionalele obiceiuri de la miezul nopţii dintre ani, Anul Nou prilejuieşte o 
multitudine de tradiţii extrem de preţuite: pluguşorul, sorcova, buhaiul, vasilca, jocurile 
mimice cu măşti de animale sau personaje ţărăneşti, Vergelul, Capra, Ursul, Căiuţii, 
Cerbul, Berea, Ţurca, Brezaia sau Caledarul de ceapă, pentru a prezenta o enumerare 
succintă. Mai mult, fetele nemăritate încearcă, urmare a unor credinţe sau superstiţii, 
să vadă, la cumpăna dintre ani, cum ar putea arăta alesul. 
În toate tradiţiile prezentate sub formă de joc, coregrafia este asigurată de măşti diferite 
în funcţie de zonă. Spre exemplu, în Moldova se întâlnesc cele mai multe datini la 
această sărbătoare, întruchipate de cete de feciori, care prezintă fel şi fel de jocuri şi 
costumaţii din cele mai variate, colindând, în mod uzual, din casă în casă, şi jucând în 
ritmul fluierăturilor şi strigăturilor, sau al muzicii. 
 În comuna noastră, Balcani, din județul Bacău ,,Ceata de bulibași” merge din 
casă în casă în zilele de 31 decembrie și 1 ianuarie. Este un obicei foarte frumos și cred 
că nemaiîntâlnit în alte zone ale țării. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. Înv. Preșcolar: Chira Mihaela Ioana 

Grădinița P. P. ,, Piticot”/G. P. N. Nr. 1 Cîmpeni/ Alba 

 
Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 

şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii 
noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării 
atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare.   

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv.  

Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât se va dezumaniza, sperăm 
ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână o fiinţă suficient de raţională 
şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte şi se dezvoltă, să triumfe 
valorile.  Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc.  

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea.                                                                         

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la 
un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele 
şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de 
compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
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 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

 

Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general.   

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.  
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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. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

 

Prof. Chiriac Cătălina-Elena 

Grădinița cu P. P. Sânpetru, jud. Brașov 

 
 

Anul acesta, în septembrie, grupa mică a pășit cu pași timizi, pragul grădiniței 
noastre, un loc străin și plin de necunoscute pentru majoritatea dintre  ei. Acomodarea 
micilor preșcolari la mediul grădiniței s-a realizat destul de repede. Ne-am bazat și pe 
colaborarea, susținerea și înțelegerea părinților.  

 
Faptul că am comunicat în permanență cu ei, atât telefonic, pe grupul de 

whatsapp, față în față, cât și pe platforma Microsoft Teams, a făcut ca acomodarea 
copiilor să fie mai ușoară. Le-am prezentat fotografii și filmulețe atât din sala de grupă, 
cât și din întreaga unitate: sala de mese, bucătărie, băi, cabinet medical, dormitoare etc. 

 
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 personalității în formare a copilului, 

iar prezența familiei în cadrul activităților, va fi liantul între copil și mediul necunoscut 
initial. 

 
Parteneriatul grădiniță-familie, acțiunile pe care acesta le întreprinde, 

continuarea de către familie a activităților din grădiniță, duc la formarea copilului și 
pregătirea acestuia pentru viața de adult. 

 
Scopul principal al acestui tip de parteneriat este colaborarea dintre familie și 

grădiniță și implicarea cât mai active în procesul de formare al preșcolarului. 
 
În momentul de față, din cauza condițiilor pandemice, activitățile educative în 

parteneriat cu părinții au fost desfășurate online, pe platforma Microsoft Teams 
(ședințele cu părinții, activitățile de consiliere, serbări). 

 
Una dintre aceste activități a fost Serbarea lui Moș Crăciun care s-a desfășurat 

în sala de clasă, iar părinții au fost alături de noi online. Fiind prima activitate a copiilor 
de acest gen, mă așteptam ca ei să plângă, să refuze să recite poeziile, să cânte 
cântecelele, să se sperie de sosirea Moșului, dar spre surprinderea mea, nu a fost așa.  
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Copiii au fost veseli, au cântat, au dansat și s-au bucurat enorm în momentul în 
care Moș Crăciun și-a făcut apariția la serbarea noastră. Poate a fost mai bine că părinții 
au fost alături de noi virtual, astfel riscam ca tot momentul să nu fie la fel de plăcut 
copiilor.  

 
În urma desfășurării acestui tip de parteneriat, grădiniță-familie, singurul 

beneficiar al acestuia este copilul care treptat, prin modul de comportare, va scoate în 
evidență rezultatele și își va descoperi părinții ca parte importantă a educației sale.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

REALIZATE IN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
CHIVU FLORIANA 

 

          Motivul realizării unui parteneriat cu parintii este necesitatea menţinerii unităţii 
de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.  
 
Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti:  
 
- formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
- convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 
grupului în ansamblu;  
- implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului;  
- achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii; 
- implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.  
 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului 
de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
          Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
          Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
          Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
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școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
          În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele 
forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să 
facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice 
dispune. Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu 
știe elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători 
să facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii.  

Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
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      În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, 
în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale 
de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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Importanța parteneriatului grădiniță - familie  

în dezvoltarea copilului 

 
 

Adriana - Claudia Ciceu 

Profesor în învățământul preșcolar 

Grădinița cu P. P. Junior Dej, jud. Cluj 

  
 

 Formarea competențelor începe în grădiniță şi de aceea provocările care au loc 
pentru copii în perioada preşcolarității şi felul în care aceştia le fac față constituie 
oglinda parcursului şcolar de mai târziu. Adulții din jurul copilului, familie sau 
educatori, trebuie să formeze persoane deschise, echilibrate, puternice, de aceea rolul 
anturajului copiilor este foarte important. Atitudinea adulților joacă un rol 
preponderent în raport cu copiii, întrucât calitatea relațiilor copii-adulți este un factor 
esențial de motivare, dorința de a învăța fiind în foarte strânsă legătură cu stima de sine. 

 Calitatea relațiilor copiilor cu cei din jur este una dintre cele trei dimensiuni ale 
modelului de învățare care stă la baza pedagogiei moderne, alături de copilul însuşi şi 
de mediul de învățare. Aşadar, educatori şi membrii ai familiei, trebuie să colaboreze 
şi să acționeze astfel încât în centru să pună copilul cu nevoile, puterile şi 
individualitatea sa, construind pentru acesta un mediu de învățare adecvat, cu situații 
şi conținuturi ale învățării valoroase pentru copil.  

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, etc. 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 sprijinului din partea părinţilor în 
educaţie este evidentă. 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 creată aici, dar şi exemplul 
personal ajută ca valorile morale precum cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, etc, 
să fie „receptate” de cei mici zi de zi. Părinţii, bunicii, fraţii oferă modele care vor fi 
asimilate prin imitaţie. 

 Dacă familia este primul mediu educativ, grădiniţa este primul factor de 
socializare instituţionalizat. La relaţiile de tip afectiv din familie sunt adăugate relaţii 
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noi, care impun o altă relaţie socială între copil şi adult, între copil şi alt copil şi o 
schimbare a factorilor mediului social. 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. 
  
 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.  
 Un parteneriat familie-grădiniță este de importanță majoră pentru armonizarea 
acțiunilor menite să ducă la formarea unor persoane deschise, echilibrate, puternice, 
care vor certifica mai târziu, la şcoală, competențe. Colaborarea dintre părinți/bunici şi 
cadrele didactice este valoroasă pentru toți factorii implicați: copii în primul rând, 
părinți/bunici şi cadre didactice în egală măsură. 
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IARNA, ANOTIMPUL MAGIC! 

 
Prof. înv. primar:  CIMPONER IULIA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MATEI CORVIN”, HUNEDOARA 

 

,,Copilăria este să crezi că printr-un brad de Crăciun și câțiva fulgi de nea,                          
întreaga lume poate fi schimbată.” - Andre Laurendeau 

 

Este iarnă, anotimpul mult aștepat de majoritatea copiilor! Iarna este anotimpul 
ce aduce copiilor voioșie, aceștia bucurându-se de zăpadă, dar și de sosirea lui Moș 
Crpciun. Copiii adoră să împodobească bradul, să meargă la săniuș, să facă om de 
zapadă sau îngerași în zăpadă. 

Copiii așteaptă cu nerăbdare prima ninsoare și căderea primilor fulgi de nea. 
Zăpada îi atrage cel mai mult pe copii. Bucuria lor este imensa atunci când se pot juca 
în omătul proaspăt așezat, lucru pe care orice adult ar trebui să și-l amintească împreună 
cu puiul lor. Atunci când ninge, iar zăpada se așază, copiii o folosesc din plin, fie afară 
cu prietenii, la munte ori la țară, la bunici. 

Aceste lucruri sunt importante pentru micuții noștri și au rolul de a face iarna 
mai frumoasă și fascinantă! 
 Pe lângă aceste bucurii, pentru a avea o viaţă echilibrată şi plină de realizări, 
elevii trebuie să cunoască şi să respecte învăţămintele creştine. 

În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, 
deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne 
împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi 
împreună şi a deveni mai buni, mai darnici. Din acest motiv, împreună cu cei mici, am 
decis realizarea unui proiect magic. 
 Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebările elevilor pe 
care le pun de fiecare dată la început de iarnă:  ,,Când vine Moş Nicolae?”, „Dar Moş 
Crăciun?”, „De ce vine Moşul doar iarna?”, „De unde are el aşa de multe daruri?”, etc. 
 Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele 
cunoştinţe despre Sărbătorile de iarnă, despre tradiţiile şi obiceiurile româneşti  pe care 
le ştim de la strămoşii noştri, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea şi prospeţimea lor. 
 Pe tot parcursul lunii decembrie, în cadrul proiectului, s-au desfășurat diferite 
activități: 
 A sosit iarna! - Discuţii despre schimbările ce se petrec în natură în acest anotimp 

şi despre sărbătorile de iarnă. 
 Ne pregătim să întâmpinăm Crăciunul - Realizarea de ornamente pentru sala de 

clasă şi Bradul de Crăciun, pregătirea programului artistic. 
 Sărbători de iarnă - Să aflăm mai multe despre Sf. Nicolae, despre Crăciun şi 

despre celelalte sărbători de iarnă. 
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 Un dar din inimă pentru cei dragi - Pregătirea unor felicitări,ornamente de 
Crăciun 

 Astăzi, de Crăciun, nu uita române să fii bun - Cutia de pantofi -Cadouri de 
Crăciun pentru copiii abandonați și bunicii uitați 

 Atelierul lui Moș Crăciun - Activitate în parteneriat cu Primăria Hunedoara 
 Colindăm de Crăciun! - Activitate în parteneriat cu Primăria Hunedoara 
 Azi, eu sunt Moș Crăciun! - Bilețel surpriză! Fiecare elev adduce un cadou 

surpriză colegului scris pe bilețelul extras cu o săptămână înainte. 
 Târg de Crăciun – Expoziție cu vânzare – obiecte de Crăciun confecționate de 

cei mici 
 Serbare de Crăciun. 
     Rezultatele scontate ale acestui proiect au fost: dobândirea unor cunoştinţe 

despre anotimpul iarna; educarea elevilor în spiritual valorilor morale şi sociale; 
conştientizarea importanţei pe care trebuie să o dăm sărbătorilor de iarnă (Crăciunului) 
şi păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR CIOBANU SOFICA           

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂUȚAR 

 
Elevii ştiu şi simt că fiecare zi a anotimpului alb are o însemnătate aparte, ne 

aduce bucurii sau poate… inspiraţie. Acest anotimp atât de îndrăgit de copii ne-a 
inspirat, astfel încât în clasa noastră, atât în cadrul activităţilor clasei, dar şi desfăşurând 
activităţi extracurriculare   fiecare elev a avut ocazia  să zugrăvească, în  mod propriu, 
imaginea iernii şi să dea o semnificaţie aparte sărbătorii Naşterii Domnului. 

Ninge. Totul se îmbracă în haine strălucitoare de nea. Calendarul sufletului 
nostru se organizează după sărbători, după sărbătorile credinţei şi ale tradiţiei. Filele 
sale sunt datinile şi obiceiurile păstrate din străbuni. Sufletele noastre tresar şi se 
bucură pentru fiecare obicei păstrat, pentru fiecare sărbătoare trăită în lumină şi în pace, 
pentru  fiecare zi în care fulgii de nea ne îmbie  să ne prindem în hora lor… 

După cum bine ştim, pe lângă multiplele oportunităţi de recreere, activităţile 
extracurriculare sunt menite să le dezvolte elevilor  spiritul de competiţie,  să le 
valorifice potenţialul  intelectual şi aptitudinile,  să le   stimuleze  creativitatea şi 
iniţiativa şi, nu în ultimul rând, să le deschidă  inima  spre a oferi un zâmbet celor care 
au nevoie. 

Pornind de la aceste considerente, în preajma sărbătorilor de iarnă am derulat un şir 
de activităţi la care elevii au participat, ca de obicei, cu mare drag. Obiectivele 
principale au fost stabilite în urma consultării elevilor care şi-au exprimat dorinţa de a 
desfăşura activităţi variate: 

 cunoaşterea, păstrarea şi continuarea tradiţiilor populare legate de sărbătorile 
iernii; 

 stimularea creativitãţii si expresivităţii prin realizarea unor lucrări plastice, 
colaje, felicitări, creaţii literare; 

 valorificarea potenţialului creativ al elevilor. 
Am încercat ca, pe tot parcusul desfăşurării activităţilor să urmărim câteva 

obiective care să  aducă la final feed-back-ul dorit. Asfel, ne-am propus ca elevii: 
 Să cunoască, să păstreze şi să contribuie la transmiterea tradiţiilor populare 

legate de sărbătorile iernii; 
 Să identifice elementele religioase specifice sărbătorilor de iarnă; 
 Să  audieze şi  să prezinte  legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi 

obiceiurile Sărbătorilor de Crăciun; 
 Să povestească despre obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou specifice zonei; 
 Să realizeze desene, colaje, felicitări şi alte produse în care să oglindească tema 

proiectului; 
 Să recite versuri închinate  sărbătorilor de iarnă, de  Crăciun şi de Anul Nou; 

258



 Să interpreteze colinde,  pluguşorul, sorcova; 
 Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile. 
Fiecare elev s-a implicat în activităţi independente de culegere de informaţii 

referitoare la sărbătorile anotimpului alb, selectarea de poezii şi colinde 
potrivite sărbătorilor de iarnă.  Elevilor li s-a prezentat, în cadrul unei mese rotunde, 
un material PPT cu informaţii referitoare la tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun şi de 
Anul Nou din ţara noastră și din zona noastră, a Banatului de munte. În cadrul 
atelierului de lectură au fost citite poezii şi  legende  cu scopul de a ilustra  tradiţiile şi 
obiceiurile Sărbătorilor de Crăciun. A avut loc o dezbatere  în cadrul căreia s-au purtat 
discuţii referitoare la informaţiile şi lecturile  prezentate. Fiecare elev 
a prezentat  informaţii  referitoare la tema activităţii. 

S-au cules informații despre produsele care se consumă la aceste sărbători. Elevii 
au prezentat rețete de prăjituri, pițărăi, cârnaț, tobă etc. 

În cadrul atelierului de creaţie elevii au realizat  decoraţiuni, colaje, desene. A fost 
confecţionat un brăduț din materiale reciclabile- dopuri de sticle. Au cântat colinde şi 
cântece de iarnă pe platoul amenajat de Primăria comunei Băuțar. Au dăruit decoraţiuni 
confecţionate părinților. În cadrul programului artistic au fost  recitate versuri 
religioase închinate  sărbătorii de Crăciun, s-au interpretat colinde, pluguşorul, 
sorcova. 

Au fost realizate puzzle-uri cu Moș Crăciun și Crăiasa Zăpezii. 
Crearea unei atmosfere de sărbătoare a făcut ca activitățile să aibă un impact 

deosebit atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice şi alte persoane implicate. 
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Parteneriatul Școală-Familie –  

bun prilej de exersare a „pedagogiei trăirilor” 

 

Prof. Ciobanu Sabina 

Prof. Nedelcu Roxana 

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” Pitești 

 
 
„Pedagogia trăirilor”, reprezintă acel stil pedagogic orientat spre cooperare şi 

participare, asimilarea informaţiei trecând pe același plan cu educarea unei gândiri 
productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a 
mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi 
a comportamentelor. Pentru crearea uni astfel de stil, e nevoie de un demers complex, 
de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi implicare. 

Cadrul didactic nu poate atinge singur acest obiectiv având privilegiul de a lucra 
cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra generaţie – care înglobează 
speranţa, conştiinţa şi viitorul. Doar printr-o  acţiunea comună a şcolii şi a familiei, 
educatorul va rămâne o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul 
educaţional în care trăieşte şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
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problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

 
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 
 

- Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
- Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
- Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
- Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 
- Beneficiile parteneriatului: 
- Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 

consecinţă; 
- Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
- Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
- Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

- Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

- Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

- Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
- Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
- Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
- Încurajează iniţiativa şi participarea; 
- Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
- Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 
- Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
- Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
- Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
- Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
- Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
 
Pentru a construi parteneriatul școală-familie, clasa a II-a C Step by Step a Școlii 

Gimnaziale „I.L.Caragiale” Pitești a inițiat, pentru 2 săptămâni, în decembrie 2021 
proiectul „Magia Sărbătorilor de iarnă! Tradiții și Obiceiuri”. Acest proiect a avut drept 
scop aducerea în colectivul clasei a părinților, care pentru câteva ore au fost colegi sau 
profesori pentru copiii lor. Zilnic au fost desfășurate activități specifice sărbătorilor de 
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iarnă în care părinții planificați au coordonat lecțiile sau au făcut parte din echipele de 
lucru ale elevilor.  

Aceste 2 săptămâni au însemnat foarte mult atât pentru elevi, cât și pentru părinți. 
Au învățat unii de la alții că bucuria de a împărți și împărtăși unii cu alții nu egalează 
nicio experiență trăită până atunci. 
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Importanța implicării familiei în actul educativ 

 

Profesor învățământ primar: Ciobotariu Anișoara - Mariana 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova 

 
 
 Una dintre modalitățile esențiale 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 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 primordial în creşterea 
copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, 
afectiv şi moral. 
 Familia, în orice societate, are rolul cel mai important în formarea și socializarea 
copilului deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute 
nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere 
și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de 
asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături 
caracteriale și morale. Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează 
dezvoltarea copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar 
trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei 
este acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai potrivit cadru în care să 
își formeze principalele deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra 
realității și pentru formarea primelor principii de viață. 
            Când şcolile şi familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
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. În ceea ce priveşte relaţia şcoală-
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. 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 şi familii pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona abilităţile şcolare ale 
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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  şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
 Motivul realizării acestui tip de parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui tip de parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui tip de parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor 
pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 
 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 cadrul didactic 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". 
În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în rolul său, se 
poate centra pe observaţiile asupra copilului său.  

Cadrul didactic poate evalua dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi 
poate oferi diverse materiale pentru a-şi 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 clasă, 
activitate afectată de contextul pandemic. Uneori familiile se simt intimidate o dată 
intrate în sala de clasă, considerând că aceasta este „aria" de influenţă aparţinând 
exclusiv cadrului didactic. Acestuia 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 cadrul didactic 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 profesorului, 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 
continue acasă activitatea cadrului didactic cu activităţi în completarea acesteia, vor 
găsi răspunsuri la întrebările care îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor 
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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. 
 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către cadrul didactic, a familiei, a climatului familial. 
 
 
Bibliografie: 
 
- Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
- Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
-INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional pentru 
instituțiile de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 
2001. 
   

265



 

ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII 

 
Înv. Ciocate Sinela, 

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin’’- Dofteana, Bacău 

 

 

Copiii cu părinți implicați au o comportare mai bună 

Problemele de comportament încep de multe ori să apară în ultimii ani, mai ales 
când dezvoltarea cognitivă a copiilor îi conduce spre asumarea de riscuri. Din fericire, 
atenția părintească vă poate ajuta să eliminați multe dintre aceste probleme de 
comportament.  

De exemplu, copiii cu părinți implicați au rate mai scăzute de utilizare a 
substanțelor și acte delincvente în comparație cu copiii ale căror părinți sunt 
neimplicați. 

În plus, copiii se comportă mai bine și mai puțin agresiv în clasă atunci când 
părinții lor sunt implicați în educația lor. 

Implicarea părinților îmbunătățește funcționarea socială 

Implicarea părinților în educație ajută și funcționarea socială a copiilor. În 
special, copiii cu părinți implicați au mai multă interacțiune cu colegii decât copiii cu 
părinți neimplicați. Aptitudinile lor sociale par să fie și mai avansate. În special, 
aptitudinile sociale avansate, la rândul lor, să conducă la rezultate academice mai bune. 

Sănătatea mintală este mai bună cu implicarea părintească 

În cele din urmă, copiii cu părinți implicați au o sănătate mintală mai bună decât 
copiii ale căror părinți nu se implică în educația lor. Pentru unul, implicarea părinților 
în educație încurajează stima de sine a copiilor.  

Copiii cu părinți implicați au, de asemenea, abilități sporite pentru a 
regla emoțiile și pentru a simți emoțiile negative mai rar.  

În general, atunci când părinții aleg să se implice în școala copiilor lor, copiii 
beneficiază nu numai în sala de clasă, ci și dincolo de ea. 
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IMPORTANȚA RELAȚIEI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 

 

Prof. CIOCIANU GABRIELA – GEORGIANA 

Gradinita cu Program Prelungit “Voinicelul” – Slobozia 

 

 
          Primul pas spre grădiniță este și primul pas spre independența personală, un pas 
greu ținând cont că la varsta 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. 
          Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, 
aceasta fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face 
pregătirea pentru viaţă. Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este 
mai mic şi scade pe măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele superioare 
ontogenezei. Aceasta oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, 
se dezvoltă şi se formează pentru viaţă, reprezentând primul instrument de reglare a 
interacţiunilor dintre copil şi mediul social. 
          Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul 
interacţionează constant încă din prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul 
îl imită. Totodată, modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă al copilului. 
Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, 
formarea personalităţii lui. Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de 
părinţi. Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie 
(deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituind suportul dezvoltării 
ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi. 
          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”. 
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 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. 
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 in activități plăcute și distractive specifice nivelului de vârstă și 
ținând cont de dezvoltarea psiho-fizică a fiecăruia. 

          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 
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. 
 
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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Colinde, colinde… 

 
Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” – Baia 

Prof. înv. primar Ciofu Irina – Nicoleta 

 
În fiecare an trăim cu frenezie, cu reînnoită bucurie, perioada sărbătorilor de 

Crăciun. Joc, joacă, poveste, sărbătoare sunt cuvinte alese, ce deschid porțile tainice 
ale copilăriei. Uităm multe în viață, dar nu uităm, cât trăim, poveștile copilăriei, 
”bucatele” bunicii, pregătite pentru zi de sărbătoare,  așteptarea minunată dinaintea 
marilor praznice creștine. 

Omul este făcut să tindă spre a sărbători, pentru că fără bucurie, fără iubire, fără 
înțelegere și comuniune între oameni, viața ar fi searbădă, egocentrică și anostă. Cel 
mai bine știu să se bucure copiii. Nefiind copleșiți de ”cele lumești”, de griji și temeri 
de tot felul, ei știu să trăiască viața din plin, neplictisindu-se niciodată. Bucuria lor de 
viață este bucuria de a fi. Oh, de am putea să prelungim cât putem mai mult această 
stare de puritate! 

Copiii iubesc sărbătorile creștinești nu doar pentru latura lor simbolică, 
religioasă, ci și pentru latura aceea care implică ludicul, tainicul, povestea. Ei așteaptă 
cu încredere, în fiecare an, venirea lui Moș Nicolae și a lui Moș Crăciun. Sărbătorile, 
prin toate formele de manifestare și de exprimare, creează amintiri de neuitat pe care 
omul le va prețui toată viața, retrăindu-le anamnetic prin intermediul memoriei. 

Primul cuvânt pe care Iisus Hristos îl va rosti după Înviere, adresându-Se 
femeilor mironosițe și întregii omeniri, este: ”Bucurați-vă!” (Matei 28, 9). Bucuria este 
o stare sufletească ce se menține continuu în oameni, dar se actualizează, mai ales cu 
prilejul marilor sărbători creștine. Prin urmare, trebuie să facem ca toate zilele anului 
sa devină sărbători sau prilejuri de sărbătorire, etape ale înaintării mistice în veșnicia 
luminii, copleșind înlăuntrul nostru tristețile de tot felul. 

Crăciunul este un timp al bucuriilor, al înțelegerii și al liniștii sufletești. E o 
perioadă în care primim și dăruim tot ce avem mai nobil în noi. Pentru a simți din plin 
bucuria sărbătorilor este necesară o pregătire spirituală deosebită și o cât mai bună 
cunoaștere a evenimentului. 

Scopul principal pe care ar trebui să ni-l propunem ca dascăli, în ceea ce privește 
acest aspect al sărbătorilor, ar fi acela de a feri mintea și sufletul copiilor de falsele 
trăiri și trenduri ale contemporaneității. Prin urmare, ne revine nouă, oamenilor mari, 
nobila datorie de a face ca Sfantul Nicolae și Moș Crăciun sa fie oaspeți dragi ai 
inimilor de copii. Așa se vor împlini, așa îi vom forma, oferind cele mai bogate și mai 
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frumoase daruri în ”ghetuțele” sufletelor, pentru a fi cei mai ”mângâiați” copii ai lumii 
acesteia.  

Dintre obiceiurile sărbătorilor de iarnă, cel mai lăuntric și mai emoționant obicei 
este colinda. Colindele sunt cântecele cu care copiii, tinerii și maturii deopotrivă Îl 
întâmpină pe pământ și-L mărturisesc pe Hristos – Dumnezeu-Omul. 

Prin curiozitate se ivește o întrebare firească: cine a zămislit aceste nestemate 
folclorice, etnologice și teologice care au străbătut negura a douăzeci de veacuri? 

Cele religioase, cu nuanță doxologică, au fost create, bineînțeles, de preoți, 
călugări, dieci și melozi, căci există o strânsă și complementară legătură între colindele 
cântate la Praznicele împărătești (Nașterea Domnului, Anul Nou, Florii și Paști) și 
muzica bisericească (psaltică sau bizantină). Specialialiștii în domeniu afirmă că niciun 
popor din lume nu posedă un tezaur de colinde mai variat, mai frumos și mai bine 
definit precum poporul român.  

După ani de uitare, dezicere și interzicere, cântecele de stea ies iarăși la lumină 
ca florile de cireș sub mângăierea soarelui de primăvară. Între Crăciun și Bobotează, 
colindătorii umblă cu steaua, obicei înveșnicit în moștenirea ontologică a poporului 
român. Luminoasă și meșteșugit lucrată, steaua este compusă din șase speteze de brad 
îmbrăcate cu hârtie albă sau strălucitoare, iar la îmbinarea lor (înlăuntru) se află aprinsă 
o lumânare într-un felinar, sau în unele zone, chiar icoana Nașterii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos ce-i amintește pe Maica Domnului, Pruncul, Dreptul Iosif, cei trei magi, 
moașele și păstorii. Fiecare colț – rază a stelei susține un clopoțel.  

Cei care colindă umblând cu steaua amintesc de păstorii și îngerii ce vesteau 
întruparea Fiului lui Dumnezeu anunțată de steaua ce i-a pus pe drumuri pe magii de 
la Răsărit. Cei care anunță steaua (mai ales copiii), trec pe sub fereastră unde strălucește 
lumina și strigă: 

 Cine primește 

 Stea frumoasă 

 Și luminoasă, 

 Cu colțuri multe 

 Și mărunte,  

De la nașterea  

Lui Hristos 

Dăruite... 

Colindatul cu steaua în apropierea Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului este o 
scumpă tradiție creștinească, populară și plină de semnificații duhovnicești. În copilărie 
am avut și noi prilejul să auzim și să vedem adevărați colindători, cu cumințenie în 
năravuri și port, cu emoție în glas, cu licăr de slavă în ochi și bucurie pe fețe, lipsiți de 
artificiile vremurilor de mai târziu.  
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Și ce mare era steaua!... 

Câtă cinste e să fii ca magii din Sfintele Evanghelii, și să vestești cum Preacurata 
L-a născut pe Mesia într-o țară îndepărtată, cum au venit păstorii la îndemnul îngerilor, 
și câte și mai câte! Colindele sunt povestirile populare ale Sfintei Evanghelii, adică 
rezumatul cuvintelor sfinte:  

„Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii 
de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a 
născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Şi auzind, 
regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Şi adunând pe toţi arhiereii şi 
cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos? Iar ei i-au 
zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul: «Şi tu, Betleeme, pământul lui 
Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi 
Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel». Atunci Irod chemând în ascuns pe 
magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Şi trimiţându-i la Betleem, 
le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-
mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat şi iată, 
steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat 
deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare foarte.” 
(Matei 2, 1-11) 

Cu stea și fără de stea, cu Moș Ajun, colăcei, mere și nuci, cu lătrat de câini și 
chiote de bucurii copilăroase, cu ger și scânteieri de basm, cu așteptare, nerăbdare și 
bună-cuviință, vine ușor-ușor, bătrânește și din bătrâni, Crăciunul cel sfânt și bun! 
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OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE CRĂCIUN 

 
Prof. înv. primar Ciolan Laura-Elena 

Școala Gimnazială ”Theodor Aman” - Câmpulung 

 
La începutul iernii, când din norii grei se cern fulgii de zăpadă, simţim cu toţii 

apropierea sărbătorilor.Sărbătoarea Crăciunului instituită în creştinism la 25 
decembrie, este o sărbătoare a Naşterii, aşa cum reiese din numele sărbătorii la primele 
popoare creştinate.Exemplu: în latină- Natalis(naştere); în italiană-Natale(naştere, fare 
natale=a sărbători naşterea Domnului); în portugheză-Natal(naştere); în spaniolă-
Navidad(naştere); în engleză-Nativity, Christmas; etc. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului datează din secolul al II-lea, fiind instituită de 
Telephor, succesorul lui Sixte I-iul. Mai întâi a fost sărbătorită în luna mai, apoi pe 6 
ianuarie, când Iisus a schimbat apa în vin, iar introducerea definitivă la 25 decembrie 
a zilei de naştere a lui Iisus, în biserica romană, a fost făcută de Papa Liberiu, în anul 
354. 

Această sărbătoare este denumită la români printr-un cuvânt specific numai 
poporului nostru: Crăciun. Cu privire la originea acestuia există o adevărată dispută 
filologică, însă, majoritatea lingviştilor afirmă că termenul este de origine latină. În ţara 
noastră, Crăciunul este precedat de un post ce durează 6 săptămâni. Există numeroase 
credinţe populare legate de acest eveniment cum ar fi : dacă prima persoană care intră 
în casă în acea zi e bărbat, acesta este un semn de bunăstare şi sănătate pentru anul 
următor. Un alt obicei întâlnit în majoritatea regiunilor este acela de a ţine masa întinsă 
toată noaptea pentru a atrage binele asupra caselor. Cel mai bine se păstrează însă 
colindatul, împodobirea bradului, venirea Moşului. Pe lângă mesajul mistic, multe 
obiceiuri păstrate în această zi sunt legate de cultul fertilităţii şi de atragere a binelui. 

Germanii numesc Crăciunul “Weihnachten”(noapte solemnă) sau 
“Heiligenachten”(noapte sfântă). Sunt preocupaţi de decorarea locuinţei şi a 
pomului(Christbaum), un cult care s-a extins şi la alte popoare.  

În Italia sărbătoarea ţine 3 zile, din această ţară venind şi scena naşterii lui Iisus, 
care se instalează cu 9 zile înainte. Bradul se împodobeşte pe 8 decembrie. În ceea ce 
priveşte tradiţiile, diferă de la o regiune la alta: în nordul ţării cadourile sunt aduse de 
Moş Crăciun sau Micul Iisus pe 25 decembrie, în alte părţi sunt aduse de Sfânta Lucia 
pe 13 decembrie. 

În Spania, sărbătorile Crăciunului încep de la jumătatea lunii decembrie şi se 
termină pe 6 ianuarie, de “Ziua regilor”. Aici tradiţia spune că darurile sunt aduse de 
regii magi, pe 6 ianuarie. Ca şi în Italia se construiesc scene ale Naşterii. 
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În Grecia sărbătoarea este celebrată pe 25 decembrie, însă este mai puţin 
importantă decât Paştele. Postul ce durează 40 de zile se încheie în Ajun cu o masă 
frugală. A doua zi se împarte « pâinea lui Hristos », un fel de plăcintă cu nuci pe care 
stăpâna casei şi-a lăsat amprenta degetelor, simbol al degetelor lui Hristos. Cadourile 
se împart pe 1 ianuarie, de Sfântul Vasile. Grecii aleg ca simbol al Crăciunului o barcă 
din lemn, iluminată. 

Pentru francezi simbolul Crăciunului este “la Buche de Noel”, o prăjitură în formă 
de buturugă. Potrivit tradiţiei cadourile sun aduse de Moş în noaptea de Ajun, iar copiii 
le descoperă la poalele bradului împodobit. 

În Estonia, în fiecare an, pe 24 decembrie se declară”răgazul” de Crăciun, un 
obicei vechi de 350 de ani. În trecut locuitorii de la sate citeau viitorul în gheaţă şi în 
stele, crezând că în această noapte spiritele bune şi cele rele se plimbă, motiv pentru 
care mesele se ţineau întinse, iar focul în vatră până dimineaţa. 

Belgienii încep sărbătorile de iarnă pe 6 decembrie, odată cu apariţia lui Moş 
Nicolae, şi le încheie în noaptea de Anul Nou. Ajunul Crăciunului este o sărbătoare de 
familie, dar şi de petrecut în public. Merg la slujba de la miezul nopţii sau participă la 
aprinderea lumânărilor din pieţele oraşelor, la ora 12 noaptea. 

“Nollaing”-zi de naştere, este o sărbătoare profund marcată de elementul religios 
în Irlanda. Se aprind lumânări la ferestre, un semn de bun venit adresat Mariei şi lui 
Iosif. Tradiţia cere ca lumânările să fie aprinse de persoana cea mai tânără din casă şi 
să fie stinse de cineva pe nume Mary. 

Polonezii, pentru pregătirea mâncărurilor de Crăciun strecoară câteva paie sub faţa 
de masă pentru a aminti faptul că Iisus s-a născut într-o iesle.  

Britanicii denumesc Crăciunul “Christmas”, adică “slujba lui Hristos”. Celebrele 
“Christmas carols” sunt cântecele de Crăciun pe care copiii le intonează pe străzi. Pe 
24, înainte de a merge la culcare, lasă un mic platou cu mâncare pentru Moş, pentru a-
şi reface forţele în timpul călătoriei. Masa de Crăciun este organizată de obicei la prânz, 
iar după aceia copiii merg şi deschid cadourile aflate sub brad. 

După cum se poate observa în urma acestei incursiuni, împodobirea pomului de 
Crăciun se numără printre obiceiurile comune ale europenilor. Acest obicei a apărut 
pentru prima oară la popoarele germanice, Martin Luther fiind primul care a ornat 
bradul cu ajutorul lumânărilor. Ideea i-a venit de la reflectarea luminii stelelor printre 
ramurile unui brad. 

     Deoarece bradul de Crăciun este un simbol al Crăciunului se impun câteva 
observaţii asupra semnificaţiilor şi ornamentelor de Crăciun. Beculeţele colorate, 
beteala, instalaţiile luminoase, bomboanele ne dau un sentiment de bucurie şi împlinire. 
Pe lângă aceste decoraţiuni există unele care ne fac să acordăm o mai mare importanţă 
decorării casei şi a bradului cum ar fi coroniţa de Crăciun, vârful în formă de stea, 
vâscul. 
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Vestita coroniţă de Crăciun, ornament originar din Europa, simbolozează sănătate 
şi noroc. Vârfurile bradului de Crăciun în formă de stea simbolizează noroc şi 
realizarea dorinţelor. Steaua are o semnificaţie religioasă, amintind de cea care a apărut 
pe cer la naşterea lui Iisus. 

Ungurii agaţă mere şi nuci în pomul de Crăciun, pentru a avea o recoltă 
abundentă anul ce va urma. Mesele sunt decorate cu trandafiri de Crăciun şi cu ramuri 
de brad, iar roşul, verdele şi albul de pe steagul Ungariei se regăsesc în toate decorurile. 
În plus, ungurii aşează grâu încolţit şi un leagăn sub bradul de Crăciun, apoi aprind 
lumânări şi cânta colinde înainte de a face schimb de cadouri. La slujba de Crăciun, 
oamenii lasă o lumânare aprinsă şi alungă cu mirosul de tămâie spiritele rele. 

În Cehia, localnicii ştiu că dacă cineva reuşeşte să vadă o stea într-un măr tăiat 
în două, atunci va fi protejat anul ce va urma. Iar dacă mai reuşeşte să spargă patru nuci 
fără să le fărâmiţeze miezul, atunci va avea o sănătate de fier următoarele 12 luni. În 
acest timp, slovenii îşi decorează casele cu ramuri de copaci şi coroane din mărăcini, 
pentru a sărbători revigorarea naturii.  
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IPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

prof. Ciotea Melania Carmen,   

ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 POIANA, JUD. BIHOR  

 
 
 
,,Pentru fiecare familie bijuteria cea mai de preț ar trebui să fie copilul....Calitatea de 
om se naște din iubire a cărei unică măsură este conștiința morală." Montaigne 
 
 
      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. 

      În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul 
realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. 
      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
     Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
     Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.  
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     La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de sustinerea și implicarea 
părinților și având ca punct de plecare contextul prezent, componenta de releționare cu 
părinţii a vizat dezvoltarea parteneriatelor şcoală-familie din două perspective, 
respectiv: 

• Facilitarea comunicării şi relaţionării părinţilor cu şcoala şi valorizarea 
şcolii/educaţiei ca factor important pentru succesul în viaţă al copiilor. 

• Deschiderea şcolii către comunitatea de părinţi şi valorizarea părinţilor ca resursă în 
educaţie. 

În demersurile parcurse în ultima perioadă am optat pentru crearea unui „climat 
de susţinereeducaţională”, conform unui concept dezvoltat de către Jeynes în 2005, 
respectiv o atitudine sau o atmosferăcare conturează sentimentul de standarde şi de 
sprijin.  

Mai concret, nu este suficientă simpla participare 
a părinţilor la activităţile şcolii, ci trebuie să se tindă spre angajarea şi antrenarea efec
tivă a părinţilor înrealizarea acestor activităţi. Astlfel spus, şcoala online, mai ales la 
nivelul primar,are nevoie pentru a se putea realiza de implicarea totală a parinților în 
parcurgerea tuturor activităților, cu suportul și sprijinul continu ale învățătorului. 

  
Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 

părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

 
Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 

potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

 
În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 

prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  
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Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
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L’importance des activités scolaires en parteneriat avec les parents 

 
Profesor: CIOVICA ANA-MARIA 

Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

 

 
Les parents représentent des partenaires essentiels en éducation. Ils influencent 

l’attitude de leurs enfants envers l’apprentissage et les appuient à la maison. Ils 
constituent un lien essentiel entre la maison et l’école. Et lorsqu’ils jouent un rôle dans 
la vie de l’école, ils font de nos écoles des endroits plus propices à l’apprentissage, à 
la croissance et à l’épanouissement.  

On reconnaît que le rendement et la réussite des élèves augmentent lorsque les 
parents se sentent les bienvenus et respectés en tant que partenaires et obtiennent 
l’appui dont ils ont besoin pour apporter leur contribution à la maison et à l’école.Les 
écoles ont des liens avec les collectivités qui les entourent. 

 Lorsque les parents, les membres de la collectivité et les écoles conjuguent leurs 
efforts, ils peuvent créer un réseau de soutien puissant afin de fournir aux enfants et 
aux jeunes les services dont ils ont besoin, de mettre en place des programmes scolaires 
communautaires novateurs et d’enrichir la vie de l’école. Ainsi : • les familles et les 
associations communautaires appuient davantage l’école; • il arrive souvent que le 
rendement de l’ensemble de l’école et celui de ses élèves augmentent; • les écoles 
établissent des liens avec les entreprises, les organismes et les services au sein de la 
collectivité; • on reconnaît davantage les réalisations des écoles et le précieux rôle 
qu’elles jouent en tant qu’éléments importants de la vie communautaire.  

Les recherches sur la participation des parents ont démontré qu’il existe un lien 
direct entre la participation des parents et: • de meilleurs résultats scolaires; • des 
attitudes plus favorables envers l’école; • un plus grand nombre d’élèves faisant leurs 
devoirs; • des taux plus élevés d’obtention du diplôme d’études secondaires; • une 
assiduité plus régulière; • moins de problèmes de comportement; • un avenir plus 
brillant pour les élèves à l’école et plus tard dans leur vie. 

La collaboration parents-enseignants est souvent considérée comme renforçant 
l’égalité des chances de réussite scolaire, notamment en milieu populaire, mais est-on 
certain que si les parents se rapprochent de l’école leurs enfants réussiront mieux. La 
collaboration ne suffit pas à assurer la réussite, elle vient enrichir les moyens 
pédagogiques et didactiques efficaces pour entrer dans l’écrit.  Une scolarité réussie 
est alors un ajustement délicat qui prend en compte non seulement les résultats de 
l’élève par rapport à une norme scolaire, mais aussi l’exercice du métier d’élève et 
d’apprenant, la socialisation scolaire, le sens de la culture et des apprentissages en 
fonction du projet scolaire ainsi que la progression propre en termes d’apprentissages 
et de compétences. De quelle nature sont ces engagements et en quoi consistent-ils? Ils 
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incluent la participation et l’investissement des acteurs, mais donnent lieu à des 
opérationnalisations diverses. Pour les parents, s’agit-il de s’engager dans la 
collaboration avec l’école, dans la scolarité de leur enfant? Pour les enseignants, 
quelles représentations, quelles actions témoignent de leur degré d’engagement et 
étayent l’engagement des parents? On peut définir l’engagement parental à partir de 
six dimensions: 

-la fonction parentale, qui consiste à établir un environnement propice à l'apprentissage 
à la maison; 

-la communication avec l'école en termes d’information à propos des programmes 
éducatifs et des progrès de l'élève; 
-la participation à des activités ponctuelles à l'école; 
-la supervision des travaux scolaires au domicile familial; 
-la participation à la gestion de l’école; 
-la collaboration avec la communauté dans le cadre d’un projet éducatif. 

La collaboration avec les parents se construit autour des compétences de 
l’enfant, avec une forme d’éducation externalisée de l’école. Elle s’appuie dans 
d’autres cas sur la pratique de la langue, orale et écrite, dont la maîtrise est intimement 
associée à la réussite scolaire. Des pratiques d’accompagnement scolaire comme les 
clubs se polarisent sur l’apprentissage de la lecture/écriture en cours préparatoire et 
ont aussi pour objectif d’impliquer les parents dans le suivi scolaire de leurs enfants, 
en instaurant un dialogue avec l’école et en leur redonnant confiance en leurs capacités 
d’éducateurs.  

La situation illustre la prise de conscience par les parents de leur rôle dans la 
scolarité et la mise en jeu de leurs compétences à travers le suivi scolaire. Elle est 
reconstruite à partir des entretiens avec l’enseignant. On peut conclure que le 
parteneriat des enseignants avec les parents jouent un role tres important dans 
l’apprenntissage scolaire des enfants.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 

Prof. Cîrligeanu Margareta, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 
 
 Personalitatea copilului se poate contura cu un parteneriat bine sudat între 
școală și familie, în care cele două instituții se completează și se sprijină reciproc. 
Așadar, școala și familia sunt cele două instituții dependente una de alta. Ele trebuie să 
găsească făgașul colaborării autentice bazată pe încredere și respect reciproc, pe iubirea 
și aprecierea față de copil, să facă loc unei relații deschise, permeabile, favorizante 
schimbului și comunicării de idei.  
 Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a 
ajuta elevii să aibă succes la școală și, mai târziu, în viață. Atunci când părinții, elevii 
și ceilalți membri ai comunității se consideră unii pe alții parteneri în educație, se 
creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcționeze. 
 Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca 
lor; pot perfecționa abilitățile școlare ale elevilor; pot îmbunătăți programele de studiu 
și climatul școlar; pot îmbunătăți abilitățile educaționale ale părinților; dezvoltă 
abilitățile de lideri ale părinților; pot conecta familiile cu membrii școlii și ai 
comunității; pot stimula serviciul comunității în folosul școlilor; pot oferi servicii și 
suport familiilor și pot crea un mediu mai sigur în școli. 
 Școala reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici 
elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  
 Părinții au un rol esențial în creșterea copiilor, asigurându-le pe lângă existența 
materială și un climat familial, afectiv și moral. 
 Colaborarea dintre școală și familie presupune o informare reciprocă cu privire 
la tot ceea ce ține de orientarea copilului, dar și pregătirea părinților pentru toate 
problemele ce le comportă această acțiune.  
 Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-și conduite prin mimetism și 
contagiune directă, școala îi oferă cultura, regulile și normele menite să-i desăvârșească 
personalitatea. 
 Construirea unui mediu educațional bazat pe parteneriatul școală-familie va fi 
în măsură să determine elevul să cunoască, să înțeleagă și să aplice aspectele formative 
legate de valori, precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice și mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. Doar într-un asemenea mediu educațional, elevul va fi în 
măsură să-și dezvolte, la un nivel superior, competențe care să-i permită elaborarea de 
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răspunsuri la problemele și situațiile ce țin de integrare, adaptare, cooperare, 
solidaritate și mobilitate, dar și de compasiune.  
 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.      
 La școală, elevii sunt ajutați să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod 
deschis opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre 
calitățile și defectele lor. Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci 
și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta, 
fiecare elev este pus în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i 
definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai 
noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, consultații la cererea părinților și  activitățile nonformale (excursii, 
serbări, cercuri, aniversări, cursuri).  

Așadar, un real parteneriat între școală și familie nu este cel înscris pe o coală 
de hârtie semnat de părinte și director, este relația activă, de implicare și de o parte și 
de cealaltă, este bucuria și tristețea, este succesul și eșecul, este zbaterea și rezultatul 
din care beneficiarul este copilul. 
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Cuvinte îmbrăcate în straie de iarnă 
 

 

Profesor: Cismaru Marinela 

Palatal Copiilor, Râmnicu-Vâlcea 

 

 

 Astăzi am decis împreuna cu copiii Palatului să creăm un joc al cuvintelor ce vor 

fi îmbrăcate în hăinuțe de iarnă, potrivite pentru a exprima sentimentele specifiec 

venirii iernii și a sărbătorilor atât de mult așteptate. 

Cum afară a nins, am ales câte o hăinuță pentru cuvintele alese: nea  - rochiță de 

voal, soare – mantie de lumină, fulg – cămașă de vis, sanie – mătase ruptă din cer, pomi 

– picaturi de verde deschis, păsări – pete de palton, rupte parcă din pamânt, nori cerniți 

– restul de pantaloni ai cerului supărat. 

Aceste cuvinte alese au fost un motiv frumos de a creiona artistic paloarea caldă 

a iernii ascunse în jocul cuvintelor care, totuși, serbează anotimpul. O crăiasă pe alocuri 

crudă ninge din cer un imens covor fermecat de fulgi jucăuși cu a lor existență finită.  

Copiii s-au aliniat în rândul celor ce au dedicate an  de an povești frumoase și 

colorate, cu magii de cuvinte aruncate, dar  bine plasate ale acestui frumos eveniment 

natural. Odată cu iarna, vin și sărbătorile, cărora copiii le pun în prag vorbe alese și 

promisiuni hilare.  

Am observant fervoarea din glas și din inimile lor cum încearcă să nu explodeze 

doze de optimism și de copilărie veșnică. 

Jocul s-a transformat în trăire, în sentiment conștient și nerăbdător, precum 

zgomotul săniile ce vin alert de pe derdeluș. 

Apoi am mers afară să dedicăm aceste cuvinte iernii cu niște voci calde , de copii 

nerăbdători, ce strunesc mersul zilelor cu zâmbetul cel larg și zgomotos și pasul cel 

alunecos peste zăpada abia cernută. 
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Sărbători de iarnă. 

Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun 

 

 

Cîtu Iulia Diana 

Liceul Tehnologic Special Drobeta 

 

 

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate 
sărbători de suflet. Amintirile copilăriei ce ne revin în minte şi suflet, 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 basm, linişte sufletească şi iubire. 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? Acest obicei al darurilor 
aduse de Moş Nicolae, s-a împământenit mai mult la oraş. Este posibil să fie un 
împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel care pune daruri în ghete sau 
ciorapi anume pregătiţi. 

 Copiilor din România 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, împlinirea dorinţelor în noul an. Pe lângă colindele religioase 
există vechi colinde laice cum sunt: Capra, Ursul, Cocostârcul, Căiuţii etc.  

Acestea sunt în fapt, jocuri cu măşti şi costumaţii speciale confecţionate de 
meşteri locali şi care ironizează personajele negative ale lumii satului. Colindătorii sunt 
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aşteptaţi în casele lucind de curăţenie şi frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de 
gospodari cu covrigi, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Cei adulţi sunt invitaţi la o 
ţuică fiartă, vin şi cozonac. Se aud de  asemeni colinde precum: Steaua sus răsare, Buna 
dimineaţa la Moş Ajun, O ce veste minunata.  

Ecourile primelor colinde răsună încă din noaptea de 23 spre 24 decembrie. În 
Ajun numai copiii colindă, deoarece ei simbolizează puritatea, curăţenia sufletescă. 
Cete de copii înarmaţi cu clopoţei şi bice, şiraguri de zurgălăi, încep “a colinda/ pe la 
case a ura”, strigând pe la uşi şi la ferestre “Bună dimineaţa la Moş Ajun/ Ne daţi ori 
nu ne daţi”.  

Tradiţia spune că nu este bine să respingi colindul, deoarece astfel respingi şi 
binecuvântările acestuia şi nu-ţi va merge bine tot anul. Gazdele ies în uşă şi-i poftesc 
pe micuţi în casă, servindu-i cu tradiţonalii covrigei, cu nuci şi mere, cu colaci făcuţi 
în casă şi gogoşi proaspete.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții. 

Magia sarbatorilor de iarna. Traditii si obiceiuri 
 

                                                                

prof. înv. preșcolar Ciuca Nicoleta 

G. P. N. Geamana / Sc. Gimnaziala Nr. 1 Dragoesti 

 
 

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.” 

        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 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 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

 Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și 
socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia 
sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său 
ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu 
societatea și, de asemenea, constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai 
importante trăsături caracteriale și morale. Privită ca nucleu social, familia este prima 
care influențează dezvoltarea copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa 
personalitate iar trăinicia edificiului depinde de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, 
rolul familiei este acela de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai potrivit 
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cadru în care să își formeze principalele deprinderi, pentru transmiterea principalelor 
cunoștințe asupra realității și pentru formarea primelor principii de viață. 

 Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi. 
Abordarea copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport cresc 
şansele ca aceştia să fie apreciati.  

Şcoala a luat în considerare cele două principii de acţiune. Astfel că în lucrul cu 
părinţii, şcoala recomandă planificarea activităţilor de aşa manieră astfel încât să îi 
motiveze să participe, prin faptul că se ţine cont de orarul acestora de lucru, de timpul 
disponibil sau de anumite condiţii speciale.  

Misiunea şcolii este de a facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor 
ce ţin de: timp, angajamente profesionale, sarcini domestice, limbaj (un limbaj prea 
complicat poate fi descurajator sau neînţeles), limbă (în cazul părinţilor care nu sunt 
vorbitori nativi).  

Unii dintre părinţi se simt anxioşi în comunicarea cu şcoala pe baza propriilor 
experienţe din copilărie, alţii se tem să nu deschidă subiecte care să le afecteze ulterior 
copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct de vedere academic, chiar jenaţi din acest 
motiv sau din cauza schimbărilor din mediul educaţional (tehnologie, curriculum, 
evaluare, etc.). Şcoala este responsabilă de acordarea unui suport adecvat pentru ca 
părinţii să depăşească aceste contexte defavorizante. 

 Sarbatorile de iarna se celebreaza in familie, ele sunt ocazii pentru a le oferi si a 
primi cadouri deosebite. Familia este foarte importanta in viata copilului. Fiecare 
familie are propriile traditii de Craciun. Este important sa le vorbim copiilor despre 
rolul colindelor si cantecelor de Craciun: de a vesti Nasterea Domnului si de a face 
urari de sanatate si belsug oamenilor din casele care primesc colindatori.  

Exista colinde specifice diverselor regiuni ale tarii noastre ori chiar unor sate, 
precum si cantece religioase create de preoti sau de compozitori de muzica culta si 
raspandite in intreaga tara, de exemplu “O, ce veste minunata”. 

 Impodobirea bradului este o adevarata placere pentru cei mici, cu atat mai mult 
cu cat sunt incantati de multitudinea culorilor, precum si de simbolistica pe care o 
poarta. Copiii asociaza bradul cu cadourile pe care Mos Craciun le va lasa sub el. 
Impodobirea bradului este important sa se faca cu toti membrii familiei. 

  De Cracin important este sa ne petrecem cat mai mult timp cu familia, cu copiii 
in special, putem merge la piese de teatru cu tematica Sarbatorilor de iarna. 

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 
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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. 
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Tradiții vechi într-o lume nouă 

 

Prof. înv. primar Ciuciu Alexandra 

 
 Luna decembrie este fără îndoială preferata copiilor de pretutindeni. Este luna 
cadourilor, a colindelor, a lui Moș Crăciun și a serbărilor școlare. Un moment așteptat 
cu mult drag și încântare, atât de către elevi, cât și de către părinți, este Serbarea de 
Crăciun. Din cauza situației epidemiologice din ultimii ani, acest moment de sărbătoare 
a fost tot mai greu de realizat. O alternativă foarte bună o oferă serbarea on-line.  

 Anul acesta, serbarea de Crăciun a clasei pregătitoare, a constat într-un concert 
de colinde tradiționale interpretate în sala de clasă. Pentru a fi respectate normele 
sanitare, părinții nu au putut fi prezenți fizic la eveniment, dar au participat conectându-
se on-line pe Google Meet, pentru a-și vedea copilașii interpretând tradiționalele 
colinde: ”Noi umblăm la colindat, Steaua sus răsare, Trei păstori se întâlniră, Domn, 
domn să-nălțăm, Moș Crăciun” etc . Chiar dacă sărbătoarea a fost aparte, emoțiile au 
fost aceleași ca pentru o serbare cu prezentă fizică. Elevii au cântat împreună cu părinții 
lor, care i-au urmărit plini de încântare și emoție pe cei mici la prima lor serbare de la 
școală.  

 Este important, chiar dacă lumea se schimbă, să păstrăm cât mai vii tradițiile și 
obiceiurile în inimile și viața tuturor oamenilor. Pentru mulți dintre copilași, momentul 
serbării este singurul în care aceștia au ocazia de a colinda.  

Ultimii ani au adus interdicții care fac tradiția românească de a „merge cu 
colinda” sau „cu uratul” foarte dificilă. Este important ca noi, cadrele didactice, să 
facem tot ce ne stă în putință pentru a menține tradițiile, a-i învăța pe copii importanța 
tuturor acelor lucruri care ne fac unici, atât ca indivizi, cât și ca națiune.  

Mersul cu colinda este unul dintre cele mai vechi și îndragite obiceiuri specifice 
Crăciunului, ce are loc an de an în România. Cu ajutorul nostru, al învățătorilor și 
profesorilor, copiii pot învăța despre importanța acestora, ca la rândul lor, atunci când 
va veni momentul, să-i învețe și ei pe urmașii lor importanța păstrării unicității 
naționale.  

 Serbările de Crăciun sunt un prilej minunat pentru a face acest lucru. Cu ajutorul 
tehnologiei, acest moment atât de îndrăgit de către toată lumea, nu a fost trecut cu 
vederea.  

Bucuria și încântarea s-au citit atât pe chipurile celor mici, dar mai ales pe ale 
celor mari, care pentru câteva momente au fost transportați într-o lume a inocenței, a 
bucuriei și a dragului de Moș Crăciun. 
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 PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

GRĂDINIȚĂ - FAMILIE 

“ÎMPREUNĂ VOM FORMA LUMEA MEA” 

 
Prof. înv. preșc. CIULEI FLORENTINA 

Grădinița cu P. P. ,,CĂSUȚA CU POVEȘTI,,.. Ploiești 

        
 

ARGUMENT 

Datorita faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare 
atat părinții cat și educatoarele trebuie să aibă în vedere o adevarată luptă cu mediul,sa 
fie foarte atente la mijloacele pe care le folosesc pentru a putea mijlocii cu copiii,ei 
fiind foarte vulnerabili la aceasta varsta iar influentele negative sunt la tot pasul. 

Parteneriatul dintre grădiniță și familie, organizat corect, duce la o educație 
solidă, fără pericolul de esec scolar mai tarziu. ducand la o mai buna formare a celui ce 
urmeaza a se forma pentru viata de adult ce o va avea, preșcolarul. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Colaborarea dintre familie si gradinita pentru o implicare cat mai activa in 
procesul de formare a prescolarului. 

OBIECTIVE GENERALE 

Formarea unor deprinderi si bune practici de relationare si comunicare intre prescolari, 
parinti si educatoare. 

Dezvoltarea unor atitudini positive fata de problemele educative ale prescolarilor, dar 
si eliminarea discriminarilor de orice natura. 

PARTENERI IMPLICATI 

Educatoarea, părinții, bunicii, preșcolari 

          OBLIGATII COLATERALE 

Educatoarea are obligatia de a media si solutiona problemele ce pot aparea in urma 
unor dezbateri si lecturari de materiale; 

Parintii participa de buna voie la actiunile desfasurate la grupa, dar au obligatia de a 
asigura mijloacele necesare pentru prescolari. 

Sa se implice activ in activitatile desfasurate si sa se implice in solutionarea unor 
probleme de tip educational; 
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DURATA: un an scolar, 2021-2022; 

GRUP ȚINTĂ Parinti, bunici preșcolari, educatoare; 

          RESURSE: UMANE Preșcolarii, Educatoarea de la grupă; Părinții preșcolarilor; 
carti, pliante, reviste, fise, calculator, ecusoane; 

           MODALITATI DE REALIZARE lectorate, serbări, vizite, excursii. 
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                                              CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE 

NR. 
CRT. 

DATA TEMA OBIECTIVE MODALITĂȚI 
DE 
REALIZARE 

LOCUL 
DESFĂȘURĂ
RII 

RESPONSABIL
ITĂȚI 

1. Septembri
e 2021 

“Sa ne 
cunoaste
m” 

-să luam la 
cunoștinta 
regulile si 
obligatiile 
fiecarui 
membru in 
parte; 

-stabilirea 
optionalelor 
de la grupa; 

Sedinta cu 
părinții; 

Expuneri. 

 Dirijarea 
intalnirii; 

Prezentarea 
temelor din 
proiect; 

Distribuirea 
unor chestionare 
pentru parinti 

2. Octombrie 
2021 

“Asa este 
copilul 
meu” 

-realizarea 
unei scurte 
caracterizari 
a 
prescolarilor; 

-lecturarea 
unui referat 
cu tema 
“Copilul si 
violenta 
infantila” 

Lectorat  

 

Masa rotunda 

 

Sala de grupa  

Coordonarea 
activitatii 
realizate; 

Discutarea unor 
probleme 
survenite in 
urma discutarii 
cu parintii; 

 

3. 

 

 

Noiembrie 
2021 

 

 

“Carnava
lul 
toamnei” 

 

-participarea 
la probele din 
cadrul 
carnavalului 

Activitate cu 
parintii. 

 Coordonarea 
activității 
derulată 
împreună cu 
părinții. 

4. Decembrie 
2021 

“Uite 
vine Mos 
Craciun”   

-participarea 
la serbarea de 
Craciun  

Serbare de 
Craciun;  

Expuneri  

 

 

 

Organizarea 
unei serbari 
specifice; 
Prezentarea 
temei pentru 
luna viitoare 

5. Ianuarie 
2022 

“Maini 
dibace” 

-realizarea 
unei activitati 
de activitate 
practica 
,împreuna cu 
parintii. 

 

Activitate 
colaterala cu 
parintii  

 

Sala de grupa  

Coordonarea 
activitati 
derulata 
împreuna cu 
parintii; 

Observarea unor 
neajunsuri si 
ameliorarea 
acestora. 
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6. Februarie 
2022 

“Copilul 
hiperacti
v” 

-prezentrea 
unor referate 
specifice 
temei 
propuse  

Masa rotunda  

Lectorate  

Expuneri 

Sala de grupa  

Curtea din 
jurul gradinitei 

Chestionar dat 
parintilor pe 
tema: ”Copilul 
meu”  

7. Martie  

2022 

“Ziua 
mamei” 

Expoziție cu 
lucrările 
copiilor. 

Lecturarea 
referatului cu 
tema 
“Serbarea 
sufletul 
copiilor” 

Prezentarea 
lucrărilor din 
cadrul expoziției 

” 

 

Participarea la 
expoziție. 

Daruirea unor 
diplome speciale 
mamelor  

Prezentarea 
temei pentru 
luna viitoare 

 Aprilie  

 2022 

 

“Hrana 
sanatoas
a pentru 
un corp 
sanatos” 

-
Implementare
a unor noutati 
pe teme 
sanatatea 
copiilor; 

-Lamuriri ale 
temei de azi 

Invitarea 
medicului. 

Discutii libere 
pe tema propusa 

Sala de grupa  

 

 

Citirea unor 
referate pe tema 
propusa  

 

 Aprilie 

 2022 

“Pastele 
la 
romani” 

 

Observarea 
comportamen
tului copiilor 
in mediul 
religios 

Referat cu 
tema”Biseric
a si 
importanta 
religiei” 

Vizita la 
biserica   

Biserica  Observarea unor 
particularitati 
specifice 
bisericii 

 Mai  

2022 

 

“Discipli
na la 
copiii, 
fără să îi 
rănim” 

Stabilirea 
unor reguli 
adecvate de 
comportare,at
at din partea 
parintilor cat 
si din partea 
copiilor. 

Masa rotunda  

Expuneri   

Relatari  

Munca in echipa 
a parintior 
pentru a gasi 
alternative la 
pedepsele fizice 
si psihice 
posibile aplicate 

Gradinita Participarea la 
masa rotunda cu 
idei noi 
,propuneri de  
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MODALITATI DE EVALUARE 

Întalnirea se va desfașura lunar, pe o perioada de un an școlar, timp de o 
ora,moment in care se vor discuta temele propuse. 

La finele fiecarei intalniri, educatoarea anunta teme pentru luna viitoare, pentru 
a le  da posibilitatea parintilor de a se pregati cu materiale si noutati. 

Se vor distribui diferite fise de observatie, chestionare, si alte modalitati de 
evaluare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE 

 
Prof. Clicinschi Camelia- 

Școala Gimnazială ,,Iancu Munteanu,, Tătărășeni - Botoșani 

 
 

„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”) 

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 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 dezvoltarea gândirii 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, 
atelierele creative, şezătorile, 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.  

Copiii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire 
independentă, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi 
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de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de 
toate este însă important ca educatorul însuşi 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 ca 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. 
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Acivitate extrașcolară 

  

ŞCOALA GIMNAZIALA MARITEI 

prof. Cobziuc Ancuta Maria 

 
Titlul activităţii: ,,În așteptarea sărbătorilor de iarnă!”  
Mijloc de realizare:  program artistic 
Coordonatori:   prof.Cobziuc Ancuta Maria 
Data desfăşurării: 20.12. 2021 
Locul desfășurării: sala de grupă            
Durata activităţii: 30 min 
Grupul ţintă: preşcolarii grupei  ,,Puisorii” 
Parteneri implicaţi: părinți    
Scop: Întărirea relațiilor de colaborare grădiniță-familie prin implicarea părinților și  în 
desfășurarea acțiunii comune. - Crearea unei atmosfere de bună dispoziţie, bucurie şi 
satisfacţie. 
 

Obiective urmărite: 
•   Să creeze momente de bucurie sufletească inspirate de creaţii literare şi muzicale 
dedicate lui Moș Crăciun 
• Să-şi exerseze deprinderile specifice dobândite în cadrul activităţilor desfăşurate în 
grădiniţă 
• Să înţeleagă valorile educative ale manifestărilor artistice;    
 

Resurse: 
            Umane: educatoare, preşcolari, părinţi 

       Materiale: costumații adecvate momentelor artistice prezentate; elemente de 
decor; suport muzical;aparat foto;daruri, Moș Crăciun 
Descrierea activităţii:  
      Educatoarea  împreună cu preșcolarii  au amenajat grupa în vederea desfășurării 
serbării de Moș Crăciun.  Cei mici au oferit  un frumos buchet de versuri, împletite cu 
melodiile unor cântece binecunoscute, specifice Crăciunului. Moș Crăciun a fost 
înduioşat de surprizele plăcute oferite cu drag de "micuţii artişti". 
Activitatea s-a încheiat în mod plăcut, preșcolarii mulţumind pentru darurile  primite 
de la Moș Crăciun. 
Rezultate: Activitatea și-a atins scopul, atât preșcolarii cât și părinții acestora 
bucurându-se de momente unice, încărcate cu intense valențe afective.  
Modalităţi de evaluare a activităţii: 
- aprecieri verbale,  album foto.     
Director,                                                            Coordonator activitate,           
Prof. H G                                                           prof. Cobziuc Ancuta  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar, Mădălina - Florica Coca 

Școala Gimnazială Sintea Mare, jud. Arad 

 

 

„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.”  A.S. MAKARENKO 

 Educația este un proces complex, care are ca scop asigurarea unei modificări de 
comportament. Părinții sunt primii educatori și profesori ai copilului, ei fiind cei care 
încep acest proces de educare în mediul familiar. În acest context, sprijinul, 
coordonarea și educația părinților, bazată pe principii științifice și psihopedagogice, 
devine o nevoie. Părinții au un rol esențial în creșterea copiilor, asigurându-le nu doar 
supraviețuirea fizică, ci și un mediu familial sănătos din punct de vedere emoțional și 
moral. Sunt situații în care familia consideră că este suficient să se concentreze exclusiv 
pe satisfacerea nevoilor primare ale copiilor (hrană, îmbrăcăminte, locuință, cheltuieli 
zilnice etc), ignorând nevoia de comunicare emoțională, încurajând dezvoltarea unui 
sentiment de separare. În general, comportamentul părinților este influențat de propriile 
experiențe de viață, ceea ce are ca rezultat transmiterea aspectelor pozitive și negative, 
de-a lungul generațiilor. 
 În ceea ce privește formarea bazei morale a copilului, o parte destul de mare este 
atribuibilă calității vieții de familie, acestea fiind determinate de situația socială și 
economică a părinților, de tradițiile și mentalitatea comunității din care fac parte. În 
familie i se transmit copilului valori morale, culturale și religioase, se asigură păstrarea 
identității etnice, se inițiază formarea conștiinței  civice a copilului, se însușesc de către 
copil normele de comportament acceptate social, i se dezvoltă personalitatea, spiritul 
de inițiativă și independență. 
 Parteneriatul prevede o bună colaborare între cel puțin două părți, numărul lor 
putând crește constsant, unde fiecare dintre ele își are propriile atribuții și roluri. Acesta 
are la bază ideea că cei care participă au de câștigat mai mult de pe urma acestei 
colaborări decât dacă ar acționa singuri, fiind bazat pe încredere și responsabilitate. 
Succesul unui parteneriat constă în coordonarea activităților și deciziilor partenerilor, 
respectarea caracteristicilor fiecărui partener de către cei implicați, dar și un 
management de calitate al procesului de colaborare. 
Așa cum într-un parteneriat, de cele mai multe ori, una dintre părți oferă ceva, iar 
celălalt primește și valorifică într-un anumit mod, școlile și familiile lucrează 
împreună, beneficiarii fiind elevii. 
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 Personalitatea copilului se conturează cu ajutorul unui parteneriat bine sudat 
între şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 
Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament.  
 Un raport asupra relaţiilor dintre şcoală şi familie în ţările Comunității Europene, 
enumeră patru motive pentru care şcoala şi familia comunică în nevoia de a stabili 
legături între ele: 
a)    părinţii sunt, juridic, responsabili cu educaţia copiilor lor. Legislaţia reflectă astfel 
libertatea părinţilor de a-şi creşte copiii aşa cum doresc; există diferenţe între ţări 
privind măsura în care părinţii pot alege între diferitele şcoli şi cursuri pe care să le 
urmeze copiii ori măsura în care părinţii trebuie consultaţi de responsabilii şcolari; 
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 a faptului că unele 
comportamente ale părinţilor pot fi favorizate prin dialogul cu şcoala; 
d)    grupurile sociale implicate în instituţia şcolară (în special părinţii şi profesorii) au 
dreptul să influenţeze gestiunea şcolară. 
Școala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane. 
 Participarea părinţilor la activitățile școlare este, de asemenea, adesea 
considerată una dintre cele mai importante caracteristici ale unei şcoli eficiente. Pe 
lângă efectele pozitive ale participării părinţilor asupra achiziţiilor elevilor, alte studii 
au identificat şi efecte pozitive legate de adaptarea socială a copiilor, vizând aspecte, 
precum: comportamentul, motivaţia şi competenţele sociale ale copiilor, relaţia dintre 
elevi şi profesori, relaţiile dintre copii. Implicarea părinţilor sau a tutorilor în 
experienţele şcolare ale copiilor este esenţială pentru succesul elevilor şi eficacitatea 
programelor de consiliere şcolară. Prin implicarea părinților în activitățile școlare și 
extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor bazate pe comunicare și 
colaborare. 
 Părinții și familiile au cea mai mare influență aasupra atitudinilor, 
comportamentului și reușitelor copilului. Un copil își petrece în proporție de 20% din 
timp la școală și 80% din timp în compania părinților, a familiei și a altor membrii din 
comunitate, de aceea este importantă colaborarea dintre școală, familie și comunitate. 
 Modalitățile de colaborare între școală și părinți sunt multiple, câteva dintre 
acestea ar putea fi: comitetul de părinți, asociația de părinți, orele de consiliere, 
activități extrașcolare, vizite la școală sau la locul de muncă al părintelui, expoziții de 
lucrări etc. 
 În altă ordine de idei, părintele poate avea un impact pozitiv asupra copilului său 
prin: a încuraja copilul să aibă o atitudine pozitivă față de școală, profesori și colegi, 
față de comunitate; a lua parte la activitățile școlare în cât mai multe feluri posibile; a 
vorbi cu copilul despre viitor, pasiuni și speranțe, a cere nformații pentru sine sau 
pentru educația copilului; a încuraja copilul să aobă activități variate etc.  
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 În concluzie, cercetările realizate arată că implicarea familiei în parteneriatul cu 
şcoala contribuie la îmbunătăţirea rezultatelor, frecvenţei şcolare şi la dezvoltarea 
responsabilităţii elevilor pentru activităţile şcolare. Pe baza acestor rezultate, în şcoli 
se impune o regândire a rolului familiei şi implicării comunitare în sprijinul părinţilor 
şi în beneficiul elevilor. 
  
 

Bibliografie: 
 

 Neculau, A., Boncu, ȘT., (1998), Perspective psihosociale în educație, Ed. 
Polirom, Iași 

 Stoltz, G., (2000), Eșec școlar – risc de eșec social, Ed. Victor, București 
 Truță, E., Mardar, S., (2007), Relația profesor-elevi: blocaje și deblocaje, Ed. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                          
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. COCEA ANA-MARIA-LOREDANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI 

 

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii 
educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei concordanțe de acţiune a 
tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala 
este factorul de care depinde în mod esențial devenirea personalităţii umane, tot atât de 
adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în 
această comuniune.  

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 la școală și în viață. Școala şi familia sunt două 
instituţii care se întrepătrund, iar ele trebuie să găsească limbajul 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. Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai 
important în formarea și socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul 
fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și 
împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său 
intermediar în relațiile cu societatea și, de asemenea, constituie matricea care îi 
imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale. când şcolile şi 
familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  

Printre beneficiile acestui parteneriat școală-familie putem aminti: 

 cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor unei 
mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative; 

 asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
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 încurajează iniţiativa şi participarea; 
 prezența elevilor la școală; 

Cu alte cuvinte, atunci când părinții se implică în educarea propriilor copii,  
aceștia fac față mai bine cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă.  

Din varietatea formelor de colaborare nemijlocită, serbarea școlară este un prilej 
de bucurie, emoție, bună dispoziție pentru copii și părinți, dar și momentul în care 
elevul ,,se pune în valoare” folosindu-și imaginația, dicția, mimica, siguranța de sine. 
Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească succesele. 
Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite, de aceea cu diferite ocazii cadrele didactice 
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 acestor serbări. 

Serbările au un rol important în dezvoltarea și educarea copilului din mai multe 
puncte de vedere iar părintele poate ajuta prin memorarea rolului copilului, prin a-i da 
indicații și de a trăi momentul împreună. Moment ce se intensifică mai mult la serbarea 
de Crăciun. Toți actanții acestui parteneriat – școală / elev / părinte – trăiesc la 
maximum atmosfera, bucuria și plăcerea unei activități ce asigură odihna activă a 
copiilor dar și posibilitatea de a exersa capacități psihofizice ale acestora. Pentru a avea 
o influență pozitivă asupre copilului, serbările trebuie să fie înțelese de acesta și să-l 
impresioneze psihologic.  

 

Bibliografie: 
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Familia și școala - actorii educației 

 

Prof. înv. preșc: Cocoșilă Ramona 

Grădinița P. P. ,,Licurici” - Structura Zig-Zag 

Oraș Ovidiu, Județul Constanța 

 

     Rolul educației în cadrul unei societăți este foarte importantă, constituie baza 
susținerii unei culturi. 
     Educația se manifestă încă de la naștere și este prezentă în viața individului pe tot 
parcursul vieții sale. 
     Un alt tip de învățare este educația non formală, care reprezintă echilibrul dintre 
metoda formală și cea informală. 
     Educația timpurie este bazată pe relațiile sociale pe care copiii le creează în prezența 
familiei, în comunitatea din care aceștia fac parte. 
     Copilul are astfel posibilitatea de a-și exprima opiniile, de a înțelege lucrul în 
echipă, dezvoltă o înțelegere a rolurilor pe care și le asumă și poate participa activ la 
activități care să-i facă să înțeleagă anumite lucruri și să-și exprime compasiunea și 
dorința de a coopera cu ceilalți . 
     Implicarea părinților în viața școlară a copiilor lor, este o cale prin care cei mici își 
dezvoltă dorința pentru cunoaștere și este o modalitate de a crea un mediu de învățare 
pozitiv. 
     În condițiile actuale în care s-a trecut de la învățarea fizică la învățarea de tip on-
line, părinții au preferat metode de comunicare la distanță prin intermediul platformelor 
on-line. 
     Tehnologia și instrumentele digitale ajută familia să rămână conectată cu profesorii 
sau ceilalți părinți și să obțină informații , dar reversul medaliei ar fi faptul că elevii își 
pot pierde interesul pentru școală atunci când părinții nu își oferă sprijinul. 
     Implicarea părinților poate duce la îmbunătățirea motivației și performanței 
copiilor. 
     Colaborarea optimă între cadre didactice-părinți-copii, poate ajuta la identificarea 
nevoilor și obiectivelor și oferă posibilitatea de a asculta preocupările acestora și de a 
le explica modul cum se desfășoară activitățile, materialele folosite la clasă. 
      Familia este locul în care copilul este bine îngrijit, în primii ani de viață este 
dependent de părinți, iar  educația în familie pune bazele dezvoltării , se urmărește pas 
cu pas evoluția fizică și psihică a copiilor. 
     Părinții trebuie să acorde o mare atenție întrebărilor copiilor, al manifestărilor 
acestora în diferite situații și să-i învețe de timpuriu despre bine și rău. 
     Procesul educării morale este unul de durată, deprinderile de comportare civilizată 
și atitudinile față de alții, sfaturile și îndrumările primite de la părinți sunt baza unui 
start bun în viață. 
     Implicarea ambilor părinți în creșterea, educarea și dezvoltarea copiilor, asigură 
succesul dezvoltării acestora. 
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     Părinții și cadrele didactice se străduiesc să îmbunătățească procesul educativ și 
între acești factori trebuie să existe o legătură permanentă care se poate realiza prin 
diferite forme de colaborare și care fac parte din procesul educațional. 
     S-a observat că atunci când părinții manifestă un interes scăzut față de notele 
copilului, randamentul școlar este scăzut. 
     Părinții pot susține învățarea prin susținerea copiilor, interesul pentru toate 
activitățile desfășurate de aceștia, motivarea și înțelegerea copiilor îi transformă în 
oameni de succes . 
     Profesorul este cel care întinde o mână prietenească părinților pentru a colabora în 
interesul celor mici, această legătură strânsă între actorii implicați în actul educațional 
determină obținerea unui act educațional de calitate . 
     Familia constituie cadrul social în care copilul se dezvoltă până în momentul în care 
momentul în care își poate dobândi singur mijloacele de existență, iar școala este 
principalul factor instructiv-educativ care pregătește tânărul pentru viață. 
    Alăturarea familiei la eforturile educative realizate de școală, este în interesul 
copiilor această relație de interdependență  duce la o comunicare eficientă care asigură 
încrederea. 
   Școala nu poate face ceea ce face familia și invers, iar fiecare instituție atât familia 
cât și școala are  roluri bine definite, împreună funcționează cel mai bine. 
   O mare parte dintre cunoștințele despre natură, societate și deprinderile de 
comportament civilizat se datorează educației primite în familie. 
    Climatul educațional familial cuprinde ansamblul de stări psihice, modurile de 
relaționare interpersonală, atitudini ce caracterizează grupul familial o perioadă mare 
de timp. 
    Acest climat poate fi pozitiv sau negativ, iar școlarul are nevoie de un mediu de viață 
în care să se simtă în siguranță,  
    În consecință, unul dintre scopurile principale ale parteneriatului este crearea unui 
mediu 
educațional care să activeze potențialul de învățare al elevilor și să încurajeze 
implicarea activă în învățare. 
    În acest sens, școala trebuie să asigure un climat în care atât elevii, cât și părinții să 
se simtă confortabil și pe cât posibil, să fie protejați de tentația de a asocia școala cu 
sentimentul de eșec. 
    Dacă interacțiunile dintre familie și școală sunt de calitate, cei care contribuie la 
stabilirea acestor relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai 
respectați și mai pregătiți în ceea ce privește ajutorul pe care îl pot oferi elevilor în 
procesul învățării. școlile vor ca părinții să fie implicați, dar implicarea lor depinde de 
măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă. 
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Proiect educațional De Crăciun, fii mai bun! 

 

Prof. Cojocariu Margareta Luminița 

Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani 

 

ARGUMENT 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească pentru 
toți creștinii. Acum ne uităm cu atenție la semenii noștri și încercăm să facem mai 
multe fapte bune, să aducem o mică bucurie în sufletele celor necăjiți. 

Totodată e perioada în care datinile și tradițiile populare sunt readuse în atenția 
tuturor pentru că poporul român este păstrător de tradiții și obiceiuri strămoșești. 

Copiii iubesc sărbătorile creștine, și mai ales pe cea a Nașterii Domnului pentru 
că, pe lângă încărcătura emoțională pe care o are acest eveniment din istoria 
creștinismului, e perioada în care primesc daruri. Îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș 
Nicolae și apoi pe Moș Crăciun. 

Prin derularea acestui proiect ne propunem să dezvoltăm la elevi sentimentul de 
respect pentru tradițiile și obiceiurile de Crăciun, dar și sensibilizarea lor față de cei 
aflați în nevoi. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

Reducerea abandonului şcolar prin implicarea activă a elevilor, cu suportul 
părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi specifice acestei perioade.  

 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI:    

 prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, 
cu incidenţă asupra vieţii familiei şi a comunităţii  
 explicarea rolului diferitelor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi 
semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi comunităţii; 
 aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite 
contexte de viață (Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – 
cultivarea altruismului; Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, 
armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii din grupuri dezavantajate). 
 educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de 
voluntariat venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate 
 conștientizarea părinților cu privire la importanța sărbătorilor la români și rolul 
lor în educarea copiilor din perspectiva creștină; 
 implicarea acestora în activitățile școlare. 
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GRUP ȚINTĂ: elevii claselor Pregătitoare, I – VIII; cadrele didactice din școală, 
părinți. 

RESURSE: UMANE: 

 elevii claselor implicate în program; 
 părinții și bunicii copiilor.  

MATERIALE: coli albe și colorate pentru desene și ornamente;acuarele, creioane, 
markere;CD-uri; calculator; costume si decoruri pentru programul artistic; aparat de 
fotografiat; pachețele oferite copiilor (pixuri, creioane, dulciuri).                  

DE TIMP:Decembrie  

FINANCIARE: autofinanțare; sponsorizări. 

STRATEGII  DE  REALIZARE: activități comune între elevii claselor implicate în 
proiect; colaborare cu părinții elevilor implicați. 

EVALUAREA PROIECTULUI:expoziție cu lucrări ale copiilor; program artistic – 
scenetă și colinde; album foto cu poze din timpul activităților. 

REZULTATE ASTEPTATE: 

 Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru;                 
 Conștientizarea elevilor cu privire la rolul activităților caritabile; 
 Reducerea abandonului școlar în rândul elevilor cu posibilități material reduse; 
 Implicarea activă a părinților și membrilor comunității în viața școlii 
 îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 
    

Programul de activități  

NR. 

CRT. 

ACTIVITAT
EA 

LOCUL ȘI 
PERIOADA 
DE 

DESFĂŞURA
RE 

MODALITĂȚI DE REALIZARE A 
ACTIVITĂȚII 

RESPONSA
BIL 

1. 

 

     Sfântul 
Nicolae – 
prietenul 
copiilor 

 

 Prezentare film religios Viața și 
activitatea Sfântului Nicolae 

 Audiții muzicale – cântece pentru 
copii și colinde specifice 

 Realizarea ghetuței pentru darurile lui 
Moș Nicolae 
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2. 

Scrisoare 
către  

Moș Crăciun 

 

 Elevii clasei a V-a vor realiza scrisori 
către Moș Crăciun 

 Vor fi selectate trei scrisori care vor fi 
duse partenerului din cadrul 
proiectului, respectiv, Școala 
Gimnazială …. 

 Copiii vor fi răsplătiți cu darurile 
cerute în scrisorile lor, de către 
părinții elevilor din școala parteneră 

 

   3. 

    

 

Crăciunul – 

 în ochi de 
copil 

 

 

 Elevii vor realiza ornamente de 
Crăciun cu care vor împodobi 
propriile săli de clasă.  

 Realizarea unor desene cu tematică 
specifică sărbătorilor de iarnă. 

 Cele mai bune lucrări vor fi trimise la 
diferite concursuri organizate la nivel 
județean, interjudețean sau național. 

 

4. 

Copiii 
vestesc  

Nașterea 
Domnului 

 

 Prezentarea momentului artistic 
pregătit de elevii clasei a V-a. 

 Oferirea darurilor pregătite de către 
elevii Școlii Gimnaziale … și părinții 
acestora, copiilor din clasa a V-a de la 
Școala Gimnazială … 
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Festivalul brazilor de Crăciun 

 
 

Prof. înv. primar Comșa Corina Diana 

Școala Gimnazială nr. 2 „Diaconu Coresi” Brașov 

  
 
 Este bine știut faptul că eficiența în educație depinde în mod direct de tandemul 
dintre actorii implicați: comunitatea, școala, familia, copilul. În cadrul activităților 
educative desfășurate în parteneriat cu părinții se creează contextul în care toți actorii 
se pot manifesta creativ și își pot aduce contribuția concomitent în procesul de 
dezvoltare a competențelor de orice fel. 

Activitățile extracurriculare și extrașcolare reprezintă ocazia ideală pentru a 
forma și a consolida sentimentul de apartenență la grupul clasei nu doar în cazul 
elevilor, ci și în ceea ce îi privește pe părinții lor. Această idee a stat la baza propunerii 
pe care le-am făcut-o părinților elevilor mei  atunci când aceștia erau în clasa 
pregătitoare și ne doream să marcăm împreună apropierea Crăciunului. Mai exact le-
am propus să creăm împreună amintiri frumoase, ba chiar tradiții ale clasei noastre, iar 
una dintre acestea să fie „Festivalul brazilor de Crăciun”. 

Astfel că, în preajma Crăciunului, într-una dintre ultimele zile de școală 
dinaintea vacanței de iarnă, am organizat în sala de clasă o primă ediție a „Festivalului 
brazilor de Crăciun”. Alături de copiii lor, părinții au decorat brăduți din lemn, timp în 
care le-am citit o poveste și am descoperit împreună care este cel mai important lucru 
de Crăciun: să fii împreună cu cei care îți sunt dragi. Povestea citită a fost „Bondărel și 
bucuriile iernii”, de Britta Sabbag, Maite Kelly și Joelle Tourlonias.  Apoi am cântat 
colinde și am gustat din fursecurile și ceaiul pregătite de către câteva mame. 
 În cadrul „Festivalului brazilor de Crăciun” din clasa I, cu ajutorul câtorva 
mămici, am decorat un brăduț în sala de clasă sub care copiii au găsit un sac plin cu 
daruri.  Am organizat o ședință foto alături de brăduțul clasei. Apoi au pictat sau au 
desenat un brad de Crăciun, iar povestea festivalului a fost „Bradul”, de Hans Christian 
Andersen. 

În clasa a II-a, în preajma Crăciunului desfășuram cursurile în mediul online, așa 
că le-am propus copiilor ca de data aceasta „Festivalul brazilor de Crăciun” să se 
concretizeze într-un colaj foto cu fotografiile brazilor lor de Crăciun de acasă. Astfel, 
cu ajutorul părinților, au devenit mici fotografi și mare le-a fost bucuria să admire brazii 
de Crăciun ai colegilor de clasă. 

Anul acesta, în clasa a III-a, copiii au colorat și au decupat brăduți mai mici, 
reprezentând piese de tip puzzle cu ajutorul cărora am creat imaginile a trei brazi mai 
mari. Povestea festivalului a fost „Follow the Star. A pop-up Christmas journey”, de 
Andy Mansfield, o carte-bijuterie care le-a amintit copiilor că steaua care strălucește 
în vârful bradului de Crăciun răspândește lumina iubirii pe care o aduce în lume pruncul 
Iisus prin nașterea Sa. De această dată copiii au primit în dar cartea „Poveste muzicală 
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de Crăciun”, de Cristina Andone și am ascultat împreună piesele muzicale pe care ni 
le propune scriitoarea pentru a simți cu adevărat atmosfera magică a Crăciunului. 

Pentru Crăciunul anului 2022, fiind în clasa a IV-a, deci copii mai mari, mă 
gândesc să lansez ideea „Festivalului brazilor de Crăciun” ca pe un îndemn la a iubi 
mai mult mediul înconjurător și, implicit, Pământul, casa noastră, a tuturor. Copiii și 
părinții lor vor primi provocarea în familie. Fiecare familie va crea un brad din 
materiale reciclabile, iar acești brăduți vor fi scoși la vânzare într-un spațiu public, 
urmând ca banii adunați să fie folosiți pentru amenajarea spațiului verde din curtea 
școlii. Încă nu am ales povestea festivalului, dar mă gândesc că povestea s-ar putea 
scrie chiar de către copii prin completarea unui jurnal în timpul creării brazilor eco. Ce 
frumoasă amintire ar fi!  
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SCRISOARE CĂTRE PĂRINȚI 

 

COMȘA MARIA-DIANA 

Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”, Tîrgu-Mureș 

 

“Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii şi cea mai mare speranţă a ei pentru 
viitor“  J. F. Kennedy 

 

VIZIUNEA GRĂDINIŢEI 
      Grădinița noastră își propune să realizeze un învățământ european, de înaltă 
calitate, prin asigurarea unui climat socio-educațional adecvat, a unui mediu 
democratic și creativ de dezvoltare pentru fiecare copil. 

MISIUNEA GRĂDINIŢEI 
Obiectivul nostru este să aducem fericirea pe chipul copiilor dumneavoastră 

 Asigurarea unui învăţământ de calitate, capabil să contribuie la pregătirea 
copiilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi 
competenţe, care în viitor să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială; 

 Dezvoltarea la copii a atitudinilor pozitive faţă de muncă şi calitatea acesteia ; 
 Accentul pe dezvoltarea personală şi creativitate – îi ajută pe copii să fie cu 

fiecare zi mai buni, mai deschişi, mai adaptabili ; 
 Promovarea unui comportament decent, strâns legat de cinste, onoare, respect 

reciproc, toleranţă, responsabilitate faţă de propriile acţiuni, conştientizând că 
faptele lor au consecinţe; 

 Motivarea copiilor spre a participa activ la viaţa social-politică a unei societăţi 
deschise şi democratice, în vederea exersării drepturilor şi îndatoririlor civice; 

 Preocuparea permanentă pentru asigurarea unor parteneriate cu comunitatea 
locală, cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate; 

GRĂDINIŢA 
1. – promovează un învăţământ de calitate; 
2. – are un curriculum diferenţiat, descentralizat şi flexibil; 
3. – are o ofertă bogată de activităţi extracurriculare/proiecte/ programe 

educaţionale diverse; 
4. – are o ofertă de consiliere pentru cadre didactice şi copii; 
5. – cadrele didactice sunt implicate şi devotate actului de educaţie, performanţei 

spiritului de competiţie şi interesului de formare continuă; 
6. – are cadre didactice tinere, competente şi responsabile, deschise către 

aplicarea conţinuturilor didactice; 
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7. – realizează ambientul şcolar adaptat la standardele moderne /europene şi de 
calitate; 

8. – la nivelul unităţii există un climat favorabil pentru implicarea în activităţi 
diverse care să contribuie la promovarea grădiniței; 

9. – creează spaţiul propice inovaţiilor pedagogice în scopul stimulării 
creativităţii individuale; 

10. – are posibilităţi de acces la informaţie, calculatoare cu acces la internet şi 
sistem propriu de comunicare internă. 

11. – existenţa unui climat de lucru pozitiv şi a unui stil democratic, care să 
permită implicarea copiilor; 

12. – are un management de calitate capabil să creeze un mediu intern propice 
participării tuturor celor implicaţi în actul educaţional. 
 

 
VALORILE PROMOVATE DE COLECTIVUL EDUCAŢIONAL SUNT: 

 Calitate şi profesionalism 
 Comunicare 
 Spirit de echipă 
 Creativitate şi realism 
 Integritate 
 Responsabilitate 
 Implicare 
 Toleranţă 
 Spirit civic 
 Incluziune şi integrare 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții                                   

 
Prof. învăţământ preşcolar: Comşa Mariana                       

Grădinița cu P. P., Nr. 29 Brașov 

 
“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.” 

 
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. 

 
Psihopedagogia modernă, centrată pe copil se bazează pe convingerea că familia 

este primul educator al copilului şi cu cel mai mare potenţial modelator. Rolul familiei 
este foarte important în dezvoltarea copilului din următoarele puncte de vedere: fizic, 
intelectual, moral, estetic.  

 
Familia se preocupă de dezvoltarea fizică. Ea asigură hrana și îmbrăcămintea 

copiilor, îi ferește de pericole, le lasă timp de joacă, le creează condiții cât mai bune de 
odihnă și se îngrĳește de sănătatea lor. Familia îi formează copilului primele deprinderi 
de igienă personală și socială, obișnuindu-l să utilizeze factorii naturali (apa, soarele) 
pentru sănătatea organismului. În cadrul familiei, copilul își însușește limbajul. 
Volumul, precizia vocabularului și corectitudinea exprimării copilului depind de 
munca depusă de părinți în această direcție.  

Activitatea derulată de un program de educaţie, oricât ar fi de bine gândită şi 
sprĳinită de mĳloace bogate, nu este eficientă dacă nu este cunoscută de către părinţi. 
Pe de altă parte, ceea ce învaţă copilul în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă 
dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în grădiniţă. S-
a constatat în ultimii ani că, de cele mai multe ori, gradul de interes şi implicare a 
părinţilor în activitatea instituţiei de învăţământ este direct proporţională cu rezultatele 
obţinute de către copii în procesul didactic.  

Există un raport strâns 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 la bază un parteneriat activ 
şi eficient între părinţi şi instituţia preşcolară – ca doi poli de rezistenţă ai educaţiei 
preşcolare. Instituţiei preşcolare îi revine rolul coordonator în cadrul relaţiei de 
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parteneriat cu familia. Acest rol derivă din faptul că grădiniţa este o instituţie 
specializată, cu cadre didactice pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei 
preşcolare.  

Părinții și educatoarele trebuie să aibă în atenție următoarele zece reguli în 
vederea educării copiilor:  
1. Să-ți iubești copilul. Să te bucuri de el, să-l accepți așa cum este, să nu-l jignești, să 
nu-l umilești, să nu-l deranjezi, să nu-l pedepsești pe nedrept, să nu-l lipsești de 
încrederea ta, să-i dai prilej să te iubească.  
2. Să-ți protejezi copilul. Să-l aperi de primejdii fizice și sufletești, la nevoie chiar prin 
sacrificarea propriilor interese și cu riscul propriei tale vieți.  
3. Să fii bun exemplu pentru copilul tău. Să-i transmiți valorile și normele etice ale 
societății. Să-i dovedești că trebuie să trăiască în dragoste și armonie cu ai săi și cu toți 
cunoscuții familiei. Să trăiască în cinste, în adevăr, cu respectul bunurilor, 
convingerilor și sentimentelor altora. Să crească și să simtă tot timpul comuniunea 
„mamă-copil-tată”. Să-l obișnuiești să participle la activitatea obștească. 
 4. Să te joci cu copilul tău. Să-ți faci timp pentru copilul tău, să vorbești cu el, să te 
joci cu el cum îi place (jocurile lui), să iei în serios jocul lui, să te familiarizezi cu lumea 
imaginilor lui.  
5. Să lucrezi cu copilul tău. Să-ți ajuți copilul când încearcă să participe la munca în 
casă ori în grădină. Când copilul este mai mare, să-l obișnuiești să participle la treburile 
zilnice din gospodărie.  
6. Să lași copilul să dobândească singur experiențe de viață, chiar dacă suferă. Copilul 
acceptă numai experiențele pe care le face singur. Propriile tale experiențe sunt lipsite 
de valoare pentru copilul tău. Trebuie să ai curajul să-i dai prilejul de a-și acumula 
experiențe proprii, chiar dacă sunt legate de anumite riscuri.  
7. Să-i arăți copilului posibilitățile și limitele libertății umane. Să înfățișezi copilului 
posibilitățile extraordinare de desfășurare ale omului în conformitate cu înzestrarea și 
talentele fiecăruia. 
 8. Să-l înveți să fie ascultător. Să supraveghezi și să îndrumi comportarea copilului, 
astfel încât prin acțiunile sale să nu genereze suferința nici pentru alții. Răsplătește-l 
pentru respectarea regulilor stabilite. La nevoie, încearcă să-i impui respectarea 
regulilor prin pedepsire. 
 9. Să aștepți de la copil numai aprecierile pe care le poate da, conform gradului de 
maturitate și propriei experiențe. Copilul are nevoie de mult timp până învață să se 
orienteze în această lume complicată. Ajută-l cât timp poți și cere-i o părere proprie 
sau un verdict numai când este în stare să-l dea, conform experiențelor accumulate și 
gradului de maturitate. 
 10. Să-i oferi copilului trăiri cu valoare de amintire (călătorii, excursii, vacanțe, serbări 
de familie, manifestări sportive, spectacole) 

Activităţile extracurriculare sunt deosebit de importante în educarea copiilor 
preşcolari. Antrenând părinţii în pregătirea şi desfăşurarea unor astfel de activităţi 
munca educatoarei va fi substanţial diminuată, iar părinţii se vor simţi valorificaţi, 
talentele şi cunoştinţele lor fiind fructificate. Colaborările cu părinţii, indiferent de 
forma pe care o îmbracă, au darul de a asigura succesul fiecărui copil, de a ajuta copiii 
să se integreze mai uşor într-o comunitate de orice fel.  
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Grădiniţa este o instituţie care are rolul de a oferi sprĳin educativ pentru copii şi părinţi, 
ea este terenul unor demersuri educative din care are de învăţat şi trebuie să se simtă 
valorizat fiecare beneficiar – copil, părinte şi educatoare. Conceperea şi realizarea 
proiectelor de parteneriat educaţional cu familia este o nouă provocare la care noi, 
educatoarele trebuie să răspundem demonstrând competenţe specifice managementului 
de proiect. O grădiniţa prietenoasă creează climatul tuturor implicărilor părinţilor, care 
înseamnă toate activităţile care cuprind asigurarea necesităţilor fundamentale. 
  În preajma sărbătorilor de iarnă și așteptând Craciunul copiii grădinței împreună 
cu părinții acestora au desfășurat activități de voluntariat (cadouri pentru copii din zone 
defavorizate), am organizat Serbare de Crăciun, unde l-am așteptat și pe Moș Crăciun. 
 Pentru a realiza o serbare reuşită, care să respecte tradiṭiile şi obiceiurile de Crăciun 
este necesară o adaptare şi prelucrare a repertoriului specific vârstei şcolare ce cuprinde 
în forme tradiṭionale poezii şi cântece specifice Crăciunului. Atmosfera de sărbătoare 
din sala de grupă prin ornarea şi decorarea cu elemente specifice sărbătorilor constituie 
un alt prilej de bucurie pentru copii. Ei descoperă şi preṭuiesc frumuseṭea obiceiurilor 
şi tradiṭiilor de iarnă. 
 Din multitudinea şi varietatea formelor de colaborare nemijlocită, serbarea este un 
prilej de bucurie, emoṭie, bună dispoziṭie pentru copii şi părinṭi, dar şi momentul în 
care copilul „se pune în valoare”,folosindu-şi imaginaṭia, dicṭia, mimica, siguranṭa de 
sine, plăcerea de a apărea în faṭa publicului. 
Serbările au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe plan cognitiv, 
afectiv, moral, 
estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializarea a preşcolarului. Acestea sunt 
activităṭile care răspund unei duble necesităṭi psihopedagogice de a asigura odihnă 
activă copiilor şi de exersa capacităṭi psihofizice ale acestora. Ele continuă, 
aprofundează şi valorifică activitatea de învăṭare dirijată sau la alegere. 
  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.  
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, viitorul 
adult al societății noastre. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
Alexandra Mateiaş, (2003) "Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii", "Ghid de 
parteneriat şi consiliere", Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti;  
Dumitrana M „Copilul, famila, grădinița”, Ed. Compania, București.  
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții  

 

Prof. înv. primar Corăga Adelina-Lavinia 

Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, Gorj 

 
 

 Parteneriatul educațional reprezintă o direcție educativă imperios necesară 
dezvoltării actuale a școlii românești. Se pornește de la premisa că succesul elevului 
este condiționat de influența mai multor factori, nu doar școala, ci și familia și 
comunitatea, acestea având sarcina de a sprijini școala pentru valorificarea 
potențialului fiecărui individ. 
 Această misiune se realizează pe baza unor parteneriate, mereu actualizate în 
funcție de obiectivele urmărite sau de contextul social. Astfel, învățământul românesc 
trebuie să-și asume faptul că parteneriatele educaționale sunt o prioritate a strategiilor 
educaționale centrate pe termen lung. Pentru ca aceste parteneriate să își atingă scopul 
propus este necesară o implicare totală din partea tuturor celor implicați: decidenți, 
personal didactic, părinți, dar și elevi. 

Inițiatorul unui program de parteneriat școlar trebuie să beneficieze de aportul 
unor echipe multidisciplinare și să dezvolte parteneriate multilaterale, care să valorifice 
contribuțiile tuturor beneficiarilor direcți și indirecți. Existența parteneriatelor în 
spațiul educațional poate fi generată de domeniul de colaborare, scopul și obiectivele 
urmărite, durata desfășurării, forme de finanțare sau domenii de interes. 

Apare, astfel, o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare şi participare, în 
care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai ales, educarea unei 
gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca o consecinţă 
a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării atitudinii, a capacităţii 
şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e nevoie de un demers 
complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi implicare. 

Pe fondul schimbărilor socioeconomice, relația școală-familie reprezintă un 
subiect des abordat în literatura de specialitate. Se știe că familia este primul factor 
educativ în viața copilului. Instituția școlară are datoria de a manifesta o atitudine 
pedagogică și constructivă promovând parteneriatul educațional centrat pe educația 
elevului. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Pentru a transforma familia într-un partener real al școlii, fiecare unitate de 
învățământ trebuie să elaboreze strategii orientate către îmbunătățirea relațiilor dintre 
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școală și familie.Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-
familie va fi în măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice 
aspectele formative legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, 
responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât 
mai mult traseul de la normă la comportament. 

Implicarea părinților în educația copiilor, aduce beneficii tuturor factorilor 
implicați: părinți, elevi, școală, comunitate. Modelarea unui comportament acasă, 
crearea unui mediu de încredere, respect și suport, reprezintă primul pas în  realizarea 
unui climat propice care sprijină învățarea. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au 
nevoie una de alta. Acestea 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. Părinţii şi profesorii sunt 
parteneri cu aşteptări diferite. În viitor, şcolile trebuie să acorde o mai mare atenţie 
dezvoltării parteneriatelor cu părinţii şi comunitatea, prin crearea unor programe de 
cooperare şi susţinere din partea unor instituţii de profil. De asemenea, studiile arată că 
este necesară o interacţiune şi în cadru mai puţin formalizat pentru clădirea relaţiilor 
de încredere şi onestitate. 

Una dintre verigile importante ale procesului acțional întreprins în vederea 
desăvârșirii ca om a elevului o reprezintă colaborarea cu familia acestuia. Modalitățile 
în care îi activăm pe părinți reprezintă un domeniu delicat, deoarece familia trebuie 
privită ca un participant activ, ea fiind apreciată pentru informațiile furnizate și 
asumarea responsabilităților. Conștientizarea și considerarea părinților ca parteneri 
egali în procesul educativ constituie direcția în care trebuie să proiectăm și să derulăm 
orice tip de acțiune educativă. 

Școala are misiunea de a oferi cât mai multe forme de colaborare, de atragere a 
părinților într-un dialog real care are ca obiectiv formarea elevului atât din punct de 
vedere profesional, cât și comportamental. 

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. Iată câteva dintre activităţile care pot contribui la formarea părinţilor: lecția, 
vizita, excursia, serbările școlare, ședințele cu părinții, lectoratele cu părinţii, vizita la 
domiciliul elevului, masa rotundă, discuţiile individuale.  

La momentul actual, școala încearcă să-și regăsească poziția de instituție de 
referință în comunitatea în care se află și este nevoie de un întreg proces pentru ca 
aceasta să redevină centralizatorul unei comunități asaltate de probleme prioritare. 
Comunitatea trebuie să devină un spațiu pe care toți membrii acesteia să-l 
reconstruiască și să-l redefinească mereu. 
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Școala Gimnazială Nr. 7, Mediaș 

 
 

Atitudinea părinților asupra rezultatelor școlare influențează în mod semnificativ 
motivația pentru învățare a copiilor.  Este esențial ca părinții să dețină un rol activ și 
continuu în educația copiilor lor. Copiii care beneficiază de sprijinul adulților au o 
șansă în plus de a se dezvolta armonios și de a-și atinge potențialul. 

Activităţile de grup cu părinţii pot influenţa / schimba în sens pozitiv atitudinea, 
comportamentul acestora vis a vis de relaţia lor cu copii, dar şi cu alţi membri ai 
familiei, cât şi unele aspecte ce ţin de viaţa personală a lor:  

 Părinţii învaţă despre meseria de a fi părinte. 
 Părinţii înţeleg mai bine lumea interioară a copiilor lor. 
 Dezvoltă abilităţi de comunicare eficientă cu copiii pentru a evita situaţii de 

conflict.   
 Părinţii au posibilitate să vorbească despre trăirile lor, emoţiile şi sentimentele 

pe care le nutresc în raport cu copiii sau despre anumite situaţii. 
  Rezolvă probleme existenţiale.  
 Se cultiva încrederea în sine.  
 Creşte nivelului de autoapreciere.  
 Se îmbunătăţesc relaţiile cu copilul şi/sau alţi membri ai familiei. Efectele 

descrise mai sus pot influenţa pozitiv relaţia părinţilor cu copilul şi/sau alţi 
membri ai familiei. 

În acest sens, Calendarul de advent care este un obicei „importat” și primit cu drag 
de români. Deşi îşi are originile undeva la începutul secolului al XIX-lea, în România 
a fost preluat prin anii ’60 de sașii transilvăneni și s-a extins la scară mai largă abia în 
ultimii ani. Cel mai răspândit calendar de advent românesc este cutia cu ciocolăţele de 
care se bucură orice copil în luna decembrie, până la sosirea Crăciunului. 

Cuvântul „advent” îşi are etimologia în cuvântul latin „adventus” care înseamnă 
„venire”. Adventul este o perioadă de linişte, de bucurii şi de pregătiri pentru Marea 
Sărbătoare. Oficial, începe în a patra duminică înainte de Crăciun, convenţional, însă, 
Adventul începe la 1 decembrie şi durează până în Ajun, în 24 decembrie. 

O legendă veche spune că un preot de la un orfelinat era întrebat zilnic de copii câte 
zile mai sunt până la Crăciun. Acesta, văzând nerăbdarea copiilor, a avut ideea să înșire 
24 de lumânări și să aprindă în fiecare zi câte una. Toţi ştiau astfel când va veni Moșul. 
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Adventul este timp de bucurie și liniște, în așteptarea Crăciunului. De Avent se 
deschid căsuțele târgurilor de Crăciun, iar atmosfera feerică se umple de arome de vin 
fiert și turte dulci, de glasuri vesele. Probabil că tot din Advent începe și Moș Crăciun 
să-și pregătească renii și sania, iar poșta lui nu mai face față scrisorilor. comunitatea și 
spiritul Crăciunului înseamnă conviețuire, prietenie, comunicare, împrumut de 
obiceiuri. Colindele se înalță în văzduh peste toți, bucuria Crăciunului. 

Calendarul de advent este această expresie a nerăbdării până la sosirea Crăciunului, 
„numărătoarea inversă” care ne face așteptarea mai plăcută, cu bucurie și multe 
surprize! Nu doar copiii sunt încântați de acest obicei. Toți ne binedispunem când 
descoperim în fiecare dimineață ceva ce ne va face ziua specială: o bomboană, o 
jucărie, un mesaj sau un mic cadou sau chiar sarcini de realizat: de învățat un cântec 
de iarnă nou/ o colindă, de citit o poveste de Crăciun/de iarnă împreună cu părinții, 
împodobirea bradului, implicarea în pregătirea gustărilor de Crăciun: cozonaci, turte 
dulci (ornare), covrigei, jocuri de familie la gura sobei. 

Organizarea acestor întâlniri interactive au scopul de a facilita comunicarea între 
părinți și copii, de a valorifica experiențele acumulate de aceștia în creșterea și educarea 
copiilor. 
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        ,,Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai 
mare măsură, oamenii. Între aceștia, primul loc îl ocupă părinții și educatorii.,,  

(A. S. Makarenko) 
 

Educația reprezintă arta măiestriei, artă dedicată tuturor oamenilor, cu scopul de 
a-i ghida și îndruma în formarea continuă a unor siluete capabile să descopere esența 
adevărului, chiar și în cele mai mărunte lucruri. 

 
Încă de la grădiniță, copilul este provocat să răspundă fizic, psihic, social și cultural 
diferitelor sarcini, devenind pas cu pas un tot unitar. Acesta este ca o marionetă, ale 
cărei sfori sunt puternic legate de propriile idealuri și aspirații. 

 
Elevul reprezintă personajul, care, prin dinamica și complexitatea sa, redă pe chipul 
publicului speranța și motivația de care el are nevoie pentru a evolua în demersul său, 
ca om. Totdodată, el devine sursa vie a cunoașterii doar cu ajutorul celor din jur: 
profesorii, familia și societatea. Astfel, așa cum păpușa trăiește cu adevărat doar sub 
atenta mișcare a păpușarului, așa și copilul învinge orice urmă de frică, doar cu ajutorul 
pionului central, profesorul.  

Relația dintre profesor și elev este complexă, acesta din urmă preia trăsăturile 
de personalitate, atitudinile și comportamentul celui care-i dă viață și se transformă 
într-o oglindă a sufletului său. 

Procesul de dezvoltare permanentă al copilului are loc în cele mai multe cazuri în 
instituții specializate, precum școala. Școlii îi revine locul central deoarece dincolo de 
clădirea propriu-zisă, ea poate fi numită „a doua familie” unde copilul dobândeşte 
cunoştiinţe noi prin metode, tehnici, mijloace susţinute de un sistem educaţional 
profesionist. Aceasta îi oferă individului un ansamblu complex de cunoştințe, atitudini 
și abilități necesare, care să-i permită integrarea cu succes în societate. 
Deoarece societatea se află într-o continuă schimbare, școala formează un parteneriat 
puternic cu un alt factor care stă la baza formării copilului, familia.  

Familia poate fi comparată cu o mică societate cu regulile ei specifice, având un 
impact şi un echilibru puternic asupra copilului. Astfel, ajungem la binecunoscuta 

320



 

expresie „cei 7 ani de acasă” care lasă o amprentă vizibilă, atât pe evoluţia fizică sau 
comportamentală, cât şi pe cea psihică.  

Colaborând cu școlarul, implicându-l în activităţi zilnice şi învăţându-l normele 
de convenţuire socială, acesta va fi la rândul său un bun exemplu atât în familie cât şi 
în societate. 

Familia reprezintă nucleul vieții fiecărui copil deoarece este mediul în care copilul 
se naşte, trăieşte primii ani ai existenţei personale şi se formează pentru societate.  

Are un rol central în stadiile de dezvoltare, care stau la baza modelării 
personalității și caracterului individului. 

Familia ocupă un loc central în viața copilului: aici trăiește primii ani din viață, 
află informații esențiale, capătă primele deprinderi, însușește valori, începe să 
descopere lumea și pe sine, acumulează și simulează modele de comportament care, 
mai târziu, îi vor determina personalitatea. 

Fiindcă orice copil învață foarte multe prin puterea exemplului, 
mediul familial devine stâlpul de rezistență în fața obstacolelor ce apar pe parcursul 
vieții. 
Școlarul absoarbe cu o putere nemărginită tot ceea ce se întâmplă în jurul său, de aceea 
grupul din care el face parte, familia, devine grupul primelor stări și trăiri emoționale. 
O evoluție înfloritoare a școlarului are la bază o punte atent clădită între familie și 
școală. 
Acești doi factori reprezintă imaginea clară a unui proces și produs, care doar 
îmbinându-se vor reuși să formeze un individ pregătit pentru societate, din toate 
punctele de vedere. În creșterea sa, ambii pioni trebuie să dea dovadă de tact pedagogic. 
Un copil se formează doar prin colaborarea și cooperarea celor două mici „societăți”, 
deoarece acesta are nevoie de îndrumare și sprijin atât în mediul educațional, cât și în 
afara acestuia. 

Educația unui copil nu se poate realiza doar în cei patru pereți ai unei săli de clase, 
sub atenta motivarea a cadrului didactic. O educație adevărată se formează în mare 
parte dincolo de clasă, în situațiile reale, unde copilul își petrece majoritatea timpului 
alături de familie. 

Așadar, atât părintelui cât si profesorului îi revin mai multe roluri: model, 
consilier, 
formator, manager, etc. în decursul procesului de dezvoltare al copilului. Însă, veriga 
cea mai important care stă la baza modelării unui comportament exemplar, rămâne 
colaborarea permanentă a familiei cu școala. 
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 Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
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Elevii reprezintă obiectul acțiunii educative exercitată atât de școală cât și de 
familie.     

Relațiile interpersonale între profesoeri și părinți au un caracter social. Ele se 
definesc în funcție de statutul și rolul pe care-l au pedagogii și părinții în cadrul 
activității educative. 

Relația profesori-părinți nu trebuie să ducă la un schimb de opinii în sens unic, de 
la educatori la părinți, așa cum se întâmplă când educatorul adoptă o atitudine de 
comunicare într-un singur sens. O modalitate eficientă pentru educația copilului în 
procesul colaborării dintre profesori și părinți este aceea a unui schimb de opinii, de 
informații despre copil.  

Promovând cu părinții un dialog despre copil, profesorul îi apropie mult mai ușor 
pe părinți de școală și de activitatea desfășurată în cadrul ei. Educatorul va folosi 
dialogul, pentru a  obține de la părinți informații despre elev, să le cunoască opiniile 
despre comportamentul lui în familie. La rândul său, educatorul va informa pe părinți 
despre conduita școlară a copilului și despre rezultatele la învățătură. Luând forma unui 
dialog, relația educatori – părinți dobândește resurse educative pentru elevi.  

Funcționarea normală a relației școală-familie, profesor - părinte – elev, este o 
condiție a randamentului școlar al copiilor. Atunci când această relație nu funcționează, 
unitatea procesului educativ nu este asigurată și cooperarea școlii cu familia suferă pe 
diverse planuri ale activității școlare. Un exemplu de bune practici în activitatea 
educativă a elevilor îl constituie participarea părinților la organizarea activităților 
extrașcolare. 

 Activitățile extrașcolare se referă la acele activități extracurriculare realizate în 
afara mediului școlar, în afara instituțiilor de învățământ cu participarea clasei, mai 
multor clase, la nivelul școlii sau amai multor școli. Avantajele acestui tip de activități 
sunt, formarea unei atitudini pozitive față de învățământ, elevii au performanțe mai 
ridicate, capătă abilități practice și de comunicare, învață strategii de rezolvare a 
problemelor 

Din categoria activităților extrașcolare fac parte excursiile și vizitele la muzee, 
cinematografe, teatre, instituții publice, obiective socio-economice. Vizitele la muzee, 
expoziții, case memoriale, în diverse locuri cu încărcătură istorică se pot constitui în 
adevărate modalități de a cunoaște și prețui valorile țării sau locale. Vizionarea unor 
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filme documentare sau artistice, constituie surse de informații, dar în același timp elevii 
vin în contact cu arta și sunt educați pentru gustul frumos. 

Excursiile și vizitele didactice sunt organizate în natură, sau diferite instituții 
culturale, agenți economici în vederea realizării anumitor obiective instructiv-
educative și legarea acestora cu viața. Pot fi vizitate monumente, șantiere arheologice, 
expoziții tematice cu scopul de familiarizare a elevilor cu aspecte relevante de istorie 
locală sau națională. 

Vizitele și excursiile tematice sunt proiectate și organizate de instituții școlare, și 
determină numeroase posibilități de informare a elevilor. De pregătirea vizitelor sau 
excursiilor este resposabil cadrul didactic care, în urma discuțiilor cu părinții și elevii 
stabilesc destinațiile, scopurile, obiectivele ce urmează a fi vizitate, itinerariul precum 
și perioada de deplasare.  

Desfășurarea vizitei sau excursiei presupune, în primul rând, respectarea celor 
stabilite în etapa de pregătire, interesul elevilor poate fi stimulat prin prezentarea unor 
hărți, descrieri geografice. Valorificarea rezultatelor excursiei se poate face, la finalul 
acesteia sau la școală, prin discuții, referate din cadrul cercului de istorie. 

Vizitele și excursiile la muzee, expoziții, monumente și locuri istorice, case 
memoriale, constituie un mijloc de a intui și a prețui valorile culturale și istorice ale 
poporului român. Ele oferă prilejul elevilor să observe obiecte și fenomene în starea 
lor naturală, operele de artă originale, momente legate de trecutul istoric local și legate 
de viața unor personalități. Organizarea acestor activități educative extrașcolare în 
colaborare cu părinții întăresc parteneriatul școală – familie – societate.  
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Îmbujoraţi de sentimente 

Încercăm să fim mai buni. 

S-avem parte de colinde 

Şi de tot ce e mai bun. 

 
       Luna decembrie însumează sentimente de bucurie, dragoste și empatie, dar și 
colindele cântate în jurul bradului frumos împodobit. Primii fulgi de nea aduc în 
sufletele copiilor bucuria reîntâlnirii cu Moșul cel drag şi darnic. Zăpezile îmbelșugate, 
râsul colorat al copiilor  și  suavul clinchet de clopoței toate ne amintesc de sărbătorile 
de iarnă. 
       O modalitate prin care am intrat în spiritul sărbătorilor  a fost implicarea elevilor, 
într-un mod 
jucăuș, aceștia luând pentru o clipa locul spiridușilor Moșului în atelierul lui, în care 
au creat zâmbete pline de sperantă. 
       Elevii au realizat desene, picturi, colaje, postere cu tematică specifică sărbătorii și 
au împodobit bradul. La sfârșitul activității, după ce au colindat, aceștia au fost 
răsplătiți cu bombonele de ciocolată. 
 

 

Așadar, 

Bradul e împodobit, 

Moşul încă n-a sosit, 
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Să uraţi, să colindaţi, 

Şi pe el să-l aşteptaţi. 

Va veni la fiecare, 

Cu cadouri şi-o urare. 

Un Crăciun plin de iubire, 

Mult noroc şi împlinire! 
 

Webografie: 

https://voceamoldava.ucoz.com/load/tezaurul_poporului_nostru/felicitari_de_sarbator
i/felicitari_pentru_sarbatorile_de_iarna_in_versuri/14-1-0-17 
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ROLUL FAMILIEI ȘI AL ȘCOLII ÎN EDUCAȚIA COPIILOR 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR COTEȚ DANIELA ADRIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11, BUZĂU 

 

 

  Familia, ca instituție fundamentală în toate societățile, este prima școală a 
copilului și contribuția pe care o are la educația acestuia poate favoriza sau îngreuna 
activitatea școlii. Părinții dau copilului primele informații despre lumea înconjurătoare, 
primele norme și reguli de conduită, dar și climatul socio-afectiv necesar dezvoltării 
sale armonioase. De aceea, rolul familiei nu se poate rezuma la asigurarea condițiilor 
de viață pentru copil, la asigurarea supravegherii acestuia, ci trebuie văzută ca primul 
factor în educația și instrucția copilului și un continuator al cerințelor impuse de 
practica educațional-instituționalizată. 

Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din 
cunoștințele uzuale (despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice), 
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea 
copiilor. Tot cu ajutorul părinților se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea, decența în vorbire și atitudini, 
ordinea, cumpătarea, grija față de ceea ce îi aparține. Pentru copii, familia reprezintă 
mediul socio-educativ în care se realizează socializarea primară.                  

Conținutul socializării primare se structurează în jurul unei dimensiuni cognitive 
și a unei dimensiuni afective. 

Dimensiunea cognitivă presupune însușirea limbajului, precum și un prim mod 
de a înțelege lumea înconjurătoare. 

Dimensiunea afectivă se referă la identificarea afectivă a copilului cu persoanele 
apropiate lui (părinți, rude, ,,altul semnificativ”). Această identificare emoțională are 
două consecințe majore: copilul adoptă imaginea acestui ,,altul semnificativ” cu privire 
la persoana sa, ajunge astfel la o anumită imagine despre sine și dobândește astfel 
primul ,, eu social”, prima identitate socială, iar pe de altă parte percepe lumea ,,filtrată” 
de părinți, ca fiind unica lume posibilă. 

Familia îndeplinește și alte funcții educative, în afară de funcția de socializare: 
# funcția instituțional-formativă, realizată prin influențe directe de tipul 

răspunsuri la întrebări, explicații- informații, dar și indirect, prin mediul informațional 
din familie; 

# funcția psihomorală, realizată prin modelele de comportament oferite de 
părinte, dar și prin discuțiile purtate cu copiii pe marginea anumitor conduite; 

# funcția socio-integrativă, prin implicarea copiilor în activitatea familială, prin 
acordarea autonomiei de acțiune, dar și printr-un climat familial dominat de relații de 
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încredere și sprijin reciproc, conlucrare între generații, în care maturitatea de gândire a 
adulților se îmbină cu entuziasmul și energia tinerilor. 

Problematica rolului educativ al părinților și al raporturilor dintre părinți și copii 
a fost și continuă să rămână o temă importantă pentru psihologie, mai ales pentru 
psihologia dezvoltării, care a fost prioritară în a doua jumătate a secolului XX în 
atragerea practicilor educaționale parentale în aria investigației sale științifice.  

Revalorizarea acestei dimensiuni apare ca o consecință a schimbărilor produse 
la nivelul societății, care au generat evoluția contemporană a raporturilor intrafamiliale 
și implicit anumite schimbări la nivelul reprezentărilor sociale cu privire la copil. 
Mai mult ca oricând, procesul educațional se confruntă cu problema capacității tinerilor 
de a deveni părinți. Acest fapt este explicabil dacă avem în vedere rolul central pe care 
copilul îl ocupă în familie, importanța primilor ani de viață și rolul fundamental al 
familiei în dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere.  

O generație sănătoasă fizic și psihic se naște în contextul unui climat familial 
propice. Iubirea, maturitatea emoțională, comunicarea empatică, responsabilitatea, 
spiritualitatea înaltă sunt doar câteva dintre elementele acestui climat, constituind 
premise ale dezvoltării copiilor. În același timp, experiențele pe care le trăiesc părinții 
în activitatea de îngrijire și educare, observând schimbările care survin pe parcursul 
copilăriei sunt experiențe unice. Părinții vor observa felul în care nou-născutul devine 
bebeluș, iar apoi, succesiv, preșcolar, școlar și adolescent, iar încercarea de a înțelege 
mecanismele care stau la baza acestei schimbări reprezintă activități interesante din 
punct de vedere intelectual, oferind în același timp numeroase satisfacții emoționale. 

Aspectul relațional desemnează natura și raporturile familiale în cadrul cărora  se 
realizează procesul educativ, proces ce vizează îngrijirea și  educarea copiilor 
(disciplina, controlul, formarea carcterului, afecțiunea, acceptarea). Din punctul de 
vedere al stilurilor de parenting, nu primează doar ceea ce transmit părinții copiilor lor, 
ci și cum înțeleg aceștia să realizeze acest proces de transmitere. Stilurile parentale 
depind nu numai de personalitatea părintelui, de modelul său educativ, ci și de o serie 
de alți factori, precum: caracteristicile mediului, modelele culturale și educative, 
tradițiile, nivelul de cultură, condițiile sociale, structura familiei, profesiile părinților. 
În educația oferită copiilor, stilurile parentale afectează dezvoltarea acestora. Astfel, 
stilul exigent este asociat cu rezultate pozitive ale copilului.  

Copiii care beneficiază de acest stil au tendința de a fi independenți. În același 
timp, înregistrează valori ridicate ale stimei de sine și pe acest fond apare dorința de 
afirmare. În ceea ce privește activitatea școlară, acești copii manifestă curiozitate, sunt 
prietenoși, înregistrează un nivel ridicat de popularitate printre cei de vârsta lor, sunt 
cooperanți și receptivi la mesajele transmise de părinți, se descurcă bine la școală, 
deoarece părinții i-au motivat în mod variat și constant pentru activitatea școlară. 
       Atitudinea autoritară a părinților are efecte negative asupra dezvoltării copiilor. 
Părinții autoritari se impun, pretind ascultare și respect, raportându-se la un set de 
standarde înalte. Copiii acestor părinți dovedesc competențe și responsabilități 
moderate, fiind lipsiți de spontaneitate.  

Mesajul transmis de părinți prin comportamentul lor hiperprotector poate fi 
codificat de către copil ca lipsă de încredere a acestora în capacitățile sale de a se 
descurca singur. Copiii pot manifesta comportamente extreme: fie se interiorizează, 
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devenind timizi și inhibați, fie se pot manifesta ca persoane rebele și autoritare. 
Conflictele ar putea genera rupturi în plan relațional. Un tată tiran este de fapt o 
persoană slabă, ceea ce duce la manifestări negative ale copilului, precum inhibiția, 
frica,instabilitatea, sau la apariția sentimentului de frustrare, care va genera manifestări 
agresive. Acest tip de atitudine poate duce la o agresivitate latentă, care, neputându-se 
manifesta în context familial, va izbucni în diverse alte situații. 

Copiii ai căror părinți manifestă un stil de parenting indulgent manifestă frecvent 
o bună-dispoziție, dovedind mai multă vitalitate decât copiii cu părinți autoritari. În 
schimb, ei tind să manifeste o încredere de sine scăzută, o absență a responsabilității 
sociale și să nu persevereze atunci când se confruntă cu sarcini dificile. Are loc o 
creștere a comportamentelor inadaptative ale copiilor, ca urmare a ignoranței lor, cu 
consecințe grave asupra activității de învățare. Acesta este momentul în care părintele 
realizează că stilul său educativ este greșit și ia măsuri de intervenție. În plus, copiii cu 
părinți indulgenți au tendința de a fi impulsivi, imaturi și dependenți de adulți. Aceasta 
se datorează stilului de parenting pasiv. 

Stilul de parenting neimplicat pare să fie asociat în mai mare măsură cu rezultate 
negative ca urmare a faptului că părinții sunt centrați asupra propriei persoane, și nu 
asupra copilului. Această categorie de părinți e preocupată doar de activitățile proprii, 
și nu se implică în activitățile copiilor lor. Această neimplicare duce la un atașament 
insecurizant, copiii manifestând o slabă competență socială, pe măsură ce cresc 
existând posibilitatea confruntării cu riscul crescut al consumului de droguri, cu 
delincvența și cu alte probleme de sănătate psihică. În cazurile extreme, stilul 
neimplicat se transformă în neglijare, o formă de abuz asupra copiilor, asociat cu o 
gamă largă de rezultate negative. 

Nu toți părinții care exercită un stil de parenting exigent vor avea copii care obțin 
exclusiv rezultate pozitive, după cum nu toți copiii cu părinți neglijenți vor fi sortiți 
eșecului. Există situații în care un părinte aparținând unuia dintre ultimele trei stiluri 
de parenting poate să aibă copii buni.În același timp, stilurile de parenting pot conduce 
la rezultate diferite în funcție de grupul social și cultural din care familia face parte. 
Din acest puct de vedere, se consideră că semnificația unui stil de parenting ar consta 
nu numai în atributele menționate, ci și în modul în care copilul interpretează practicile 
parentale, influențate de contextul cultural general în care acestea apar și se manifestă. 
Modul în care copilul interpretează se repercutează asupra a ceea ce simte. 
Așadar, efortul familiei este esențial în educarea copilului pentru adaptarea optimă la 
mediul social, în menținerea sănătății mentale și emoționale, în dezvoltarea și 
menținerea stării de bine, care se definește prin prisma următoarelor dimensiuni: 
acceptarea de sine, relații pozitive cu ceilalți, autonomie, control, sens și scop în viață 
și, nu în ultimul rând, dezvoltare personală. 

Alături de familie, o altă instituție de bază a societății este școala, astfel că 
parteneriatul școală –familie e esențial, din buna colaborare dintre adulții celor două 
instituții copiii vor avea numai de câștigat. Acțiunea educativă a familiei este eficientă 
numai atunci când scopul său devine unul cu cel al școlii, atunci când între acești doi 
factori există o concordanță, când obiectivele urmărite de acestea se subordonează 
idealului educațional. Școala este extrem de importantă, dar fără implicarea familiei în 
educarea copilului nu va da randamentul dorit. 
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În formarea personalității copilului un rol esențial îl are implicarea parentală. 
Acest concept poate fi înțeles ca participare a părinților în procesul educațional care se 
desfășoară în școală prin intermediul mai multor activități, evenimente sau programe. 
Mai precis, acestea au fost direcționate spre interacțiunea directă cu elevul sau cu 
învățătorul său în activitățile educaționale. În acest sens, pot fi menționante meditațiile, 
lectoratele cu părinții pentru a discuta progresul sau dificultățile elevului, voluntariatul 
părinților în clasă sau în școală în general, participarea regulată la întâlnirile 
programate de școală și discuțiile dese cu elevul despre planificările școlare, progres și 
activități. 

Următoarele variabile ale procesului familial sunt asociate cu performanța 
școlară: așteptările educaționale ale parinților; asigurarea materialelor pentru învățat; 
asigurarea unor oportunități de învățare în afara școlii; discutarea cu elevii despre 
școală. 
Implicarea părinților în activitatea școlară mediază raportul școală-copil: încrederea 
sau neîncrederea copilului în valorile școlare și în cadrele didactice, autoritatea de care 
se bucură acestea, reușita sau eșecul și, în consecință, satisfacția sau insatisfacția 
cadrului didactic, ca și eficacitatea instituției școlare depind într-o măsură deloc 
neglijabilă de această mediere.  

Implicarea parentală pare să aibă cel mai puternic efect asupra îmbunătățirii 
rezultatelor școlare. Alte variabile intermediare între implicarea parentală, atâta acasă, 
cât și la școală, și împlinirea elevului includ: clarificarea rolurilor și responsabilităților 
învățatorului, familiei și elevilor; îmbunătățirea comportamentului elevului, o creștere 
a stimei de sine a acestuia și reducerea absenteismului. 

Scopul relațiilor familie-școală pentru educarea copiilor este de a crea o cultură 
a succesului care să încorporeze valori, una care să dezvolte experiențele educaționale, 
progresul și succesul educațional al elevilor. Punctul de start al implicării parentale îl 
constituie construirea relației de colaborare cu școala. Se știe că relațiile eficiente 
conduc spre succesul copiilor în școală în domeniul academic, social, comportamental 
și emoțional. Stabilirea înțelesurilor acestei activități comune va face transferul de la o 
cultură eșuată la una a succesului. De asemenea, relațiile constructive au fost văzute ca 
sprijini al mențineri liniștii sau al îmbunătățirii factorilor protectivi. 

Elementele de colaborare includ respect reciproc, sinceritate și comunicare 
asertivă, informație liberă între educator și părinte, acceptarea mutuală a scopurilor, 
luarea deciziilor și planificarea de comun acord. Aceste elemente sunt foarte ușor de 
verbalizat, dar de multe ori sunt dificil de pus în practică.  

Părinții și educatorii doresc să comunice și să colaboreze, însă este mult prea 
puțin timp pentru dialog și rezolvarea problemelor. Structura și frecvența 
interacțiunilor reprezintă de multe un impas în stabilirea unor relații calitative familie-
școală. 

Familiile și școlile lucrează ca parteneri la o filozofie centrată pe elev, în care 
educatorii și familiile să coordoneze și să coopereze pentru a îmbunătăți progresele 
înregistrate în învățare și să promoveze succesul școlar pentru elevi în patru domenii: 
academic, social, emoțional și comportamental.  
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În plus, e necesară asumarea responsabilității de ambele părți, dar și 
responsabilitatea comună pentru educarea și socializarea copiilor ceea ce va asigură 
calitatea interferenței și conexiunii dintre familii și școli. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. preșc. Coteț Eugenia Iuliana 

Grăd. Cu P. N. Nr. 1 Furcenii Noi, Jud. Galați 
 

 

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.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  

• 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; 
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 • să creeze acasă un mediu bun de joc şi educaţie. 

         Din această perspectivă, la grupa 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. 

Pestalozzi afirmă că ”ceasul naşterii copilului” este ceasul începutului educaţiei 
sale, ”familia este prima şcoală a omenirii”. Copiii se nasc cu o memorie strălucită, cu 
o inteligenţă deosebită, însă nu se nasc timizi, mincinoşi, neascultători, obraznici, 
agasanţi şi leneşi. Toate acestea sunt dobândite pe parcursul vieţii, fiind determinate, 
în special, de influenţa pe care o are asupra lor părinţii şi mediul în care trăiesc. De 
aceea părintele trebuie să fie model în faţa copilului şi să nu facă în faţa lui ceea ce nu 
vrea să facă şi copilul mai târziu.  

Familia educă cinstea, omenia, sinceritatea, demnitatea, hărnicia, spiritul 
adevărului şi al dreptăţii. Grădiniţa completează educaţia copiilor primită în familie, 
astfel sarcinile educaţiei se împart între cele două.  

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. 
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Tradiții și obiceiuri în cadrul grădiniței dar și a mediului familiar 

 

Prof. Înv. Preșc. Cotrumba Rodica Ioana 

Grădinița cu P. P. Nr. 1 Poarta Albă 

 
      Parteneriatul Grădiniță-Părinți este necesar pentru o bună educație, pentru un 
învățământ de calitate, cât și pentru activități reușite. 

      Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în cadrul grupei mici am realizat activități cu tema,, 
Moș Nicolae,, , unde noi am pregătit desene cu cadouri, am modelat și împachetat 
bomboane din plastilină, am realizat ghetuțe, și cel mai important lucru am plantat în 
mintea și sufletul copiilor magia sărbătorilor de iarnă. Așa a început luna magică, în 
paralel cu părinții care și ei acasă au pus copilașii la curățat ghetuțe pentru așteptarea 
cadourilor. 

         Am continuat cu tema săptămânală ,,Iată vin colindători,, unde am transmis 
obiceiurile și tradițiile din străbuni, am învățat colinde, am spus povești despre datinile 
colindătorilor și cât de important este să colindăm și să ne fie casa colindată. 

        O altă temă magică a fost ,,Brăduțul,, , unde am încercat să dezvolt creativitatea 
copiilor pentru decorare, pentru frumos, pentru culoare, cât și importanța bradului în 
sărbătorile noastre de iarnă prin activități de pictură, colaj și activități muzicale. Am 
spus povești despre Brad și despre Nașterea Domnului Iisus Hristos, cât și povești de 
Crăciun la gura sobei, (noi la gura șemineului realizat de noi). 

       În  ultima săptămână din an la grădiniță am vorbit despre Moș Crăciun mult 
așteptat de toți copiii, l-am colorat, i-am construit sania, l-am imitat, și am transmis 
importanța primirii cadourilor, dar și importanța de a dărui. Să nu uităm că toți putem 
fi ca Moș Crăciun, sau măcar ajutorul lui. 

      Am încheiat anul cu o minunată serbare, în care copiii au manifestat bucurie, 
entuziasm, emoții și au arătat tot ce au învățat ei în acest proiect tematic. Cu ajutorul 
părinților, care ne sprijină în tot ce avem nevoie, copiii au fost costumați cât mai 
frumos, în haine de sărbătoare. Serbarea am încheiat-o cu o petrecere de Bal mascat de 
neuitat. 

        Când ne-am întors din vacanța de iarnă, fiecare a povestit ce a primit de la Moș 
Crăciun, cum a fost cu colindul ,cât și partea cea mai frumoasă... că au avut acasă de 
Crăciun o masă îmbelșugată, plină de bunătăți și de oameni calzi, iar de data aceasta 
nu a lipsit nici un membru al familiei, căci de fapt asta înseamnă sărbătoare, căldura 
familiei împreună. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar Covercă Valentina-Irina 

 
 
Sprijinul real și activ al părinţilor ajută școala să poată realiza obiectivele 

educaţionale stabilite și să pregătească elevi competenţi, pregătiți pentru viață, pentru 
societate și pentru nevoile societății, cu încredere în forțele proprii, implicați în 
activitățile desfășurate, în viața comunității, care să se adapteze cu ușurință la cerințe, 
la schimbări, la situații neprevăzute. 

Indiferent de vârstă, copiii au mare nevoie de părinţi, de atenția, sprijinul și 
dragostea lor necondiționată. În activitatea desfășurată cu copiii, învățătorii îi 
„suplinesc” de multe ori pe părinţii „de weekend”, „de concediu” sau pe părinţii care 
muncesc de dimineață până seara și nu sunt atenți la nevoile sufletești ale micuților. Ei 
își doresc și au nevoie să fie ascultați, să fie înțeleși, să le fie apreciate eforturile și 
rezultatele. 

 Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte 
copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ și viața. 
Legătura copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

Parteneriatul școală – familie își propune să identifice dificultăţile pe care le 
întâmpină 
părinții în comunicarea și în relația cu propriii lor copii, precum și să găsească mijloace 
de optimizare a comunicării dintre aceștia. Este important ca părintele să își cunoască 
foarte bine  copilul și să-i fie aproape în fiecare etapă a vieții.  

În familie se pun bazele unei educaţii sănătoase pentru viaţă. Este important ca 
părintele să conștientizeze că mediul de viaţă și educaţia sunt factori esenţiali în 
dezvoltarea copilului. Exemplul pe care părintele îl oferă copilului, în viața de zi cu zi, 
îl ajută pe acesta să se formeze, să se dezvolte în plan personal, să devină deschis la 
nou, creativ, adaptabil, comunicativ, cooperant și tolerant, responsabil, competent, 
demn, împlinit și fericit sau dimpotrivă să dezvolte anxietăți, tulburări de 
comportament, să-și piardă încrederea în sine etc.  

Familia trebuie să creeze un climat de afecţiune și dreptate, înţelegere și spirit de 
colaborare între copil și părinte. Copilului îi place să i se acorde multă atenţie, astfel el 
putându-se afirma. Părinţii trebuie să înțeleagă  cât de puternică este 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 viitoare va fi 
diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.  

Relația dintre părinți si copii aduce cele mai multe satisfacții unui om. A fi părinte, 
a avea un copil, a te implica în creșterea și dezvoltarea lui, a-i da cele mai bune sfaturi 
și a-l călăuzi în viață- este o experiență unică, ce nu suportă comparații. Părinții caută 
„rețeta perfectă” pentru a fi un părinte bun. Aceasta nu există, dar într-o familie fac 
minuni: dragostea, afecțiunea, întelegerea, stabilirea unor reguli clare, lauda tuturor 
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reușitelor și eforturilor depuse de copil, consecvența, implicarea în viața și activitățile 
copilului, petrecând timp de calitate, cât mai des, împreună, oferirea unui model 
personal demn de urmat. 

Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 
aspiraţiile, atât ale acestora pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

Din punctul meu de vedere, cele mai frumoase activități extracurriculare au fost 
cele desfășurate împreună cu părinții. În timpul drumețiilor, excursiilor sau a diferitelor 
ateliere de lucru, părinții redeveneau pentru câteva ore copii. Uitau de termene limită, 
rate la bănci, facturi, grija zilei de mâine și se bucurau din plin de momentele petrecute 
alături de copiii lor. În deplasările lamuzee, teatre, cinematografe, Observatorul 
astronomic, case memoriale, monumente, de asemenea am fost însoțiți de părinții sau 
bunicii disponibili. Au descoperit astfel cum este copilul lor, cum se comportă între 
copii, în societate, cum face față provocărilor și sarcinilor primite. În ochii bunicilor și 
părinților se puteau citi, pe lângă imensa bucurie de a participa la acivități și dragostea 
marea ce le-o poartă copiilor și mândria că au crescut un omuleț isteț, cu valori și 
principii. 

 Momente de mare încărcătură emoțională au fost și cele în care, părinții și bunicii 
au participat în calitate de spectatori la serbările organizate pentru a marca sărbători și 
evenimente importante din viața comunității. 

Festivalul toamnei, organizat la sfârșitul lunii octombrie, a adunat an de an 
familiile, comunitatea, în jurul scenei. Pe scenă, emoționați, dar dornici să se exprime 
artistic, copiii tuturor claselor din școală au prezentat programe artistice. Decorurile 
spectaculoase, costumele populare sau specifice personajelor interpretate, talentul și 
scenetele, programele artistice deosebite au smuls ropote de aplauze. Pe lângă întreg 
festivalul desfășurat pe scenă, fiecare clasă a amenajat un stand dedicat toamnei 
rodnice. Coridoarele școlii au îmbrăcat straie de sărbătoare și au găzduit minunatele 
standuri cu delicioase exponate, toate aduse din cămara toamnei. Mămicile au pregătit 
tot felul de bunătăți, de la plăcinte cu fructe, la zacuscă, murături, dulcețuri, gemuri, 
compoturi etc pe care copiii, care au ajutat la pregătirea lor, le-au degustat cu mare 
plăcere. În fiecare an, cel mai frumos stand, cele mai bune preparate, cel mai talentat 
copil,cel mai frumos program artistic  au fost premiate.   

Școala are nevoie de părinți implicați, dedicați, dornici să organizeze și să 
participe la activitățile desfășurate în școală sau în afara ei. Copiii și părinții sau bunicii 
sunt fericiți și mândri să participe la diverse activități, să petreacă timp de calitate 
împreună și să strângă amintiri frumoase.  
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 TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

 

Prof. Covrig Liviu-Alin 

Școala Gimnazială Godinești, Gorj 

 

 

“Cum şi astăzi ne întoarcem 

Şi pe prunci îi vom deprinde 

Să nu uite niciodată 

Oameni, ţară şi colinde”. 
 

“Steaua, sorcova şi capra 

Pluguşorul şi ajunul 

Le vor învăţa copiii, 

Nu le va uita niciunul”. 

(Adrian Păunescu) 

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. 

Copilul simte admiraţie faţă de creaţiile populare, încă de când îşi ascultă bunica 
cum deapănă firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu 
calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din doinele 
cântate îndelung de moşii şi strămoşii noştri.                                  

Obiceiurile tradiţionale româneşti sunt” un mecanism activ al vieţii sociale, un 
mecanism creator şi păstrător de ordine, un mecanism creator de cultură”. 

        Artiștii de-un neam cu ei sunt primiţi cu braţele deschise, iubiţi, aclamaţi. Aparţin 
aceluiași neam - neamul romȃnesc ce și-a păscut turmele doinind din fluier, purtȃnd 
costumul popular cusut sau ţesut, iar seara, lȃngă foc, depănȃnd istorii despre cei trei 
păstori din Mioriţa, despre o babă vădană ce și-a dăruit feciorii ȋn luptă unui domnitor 
viteaz sau despre un meșter iscusit ce a ridicat “monastire-naltă /Cum n-a mai fost 
altă…”. 

        Sunt oameni care demult n-au mai privit către sat, au uitat cum străbunii lor lucrau 
chingi, cum ţărăncile torceau, ţeseau; cum se ȋntȃlneau la hora satului ȋn zi de 
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sărbatoare, cum ȋmpodobeau casele cu scoarţe, cum cȃntau la căpătȃiul pruncilor pe 
care-i moșeau și le spuneau descȃntece. 

         Comoara aceasta nepreţuita numită FOLCLOR este zestrea fiecărui neam. 
Celebra ie romȃnească cu broderii, cusături, paiete (pe care a pictat-o Matisse și care 
poate fi vazută la Muzeul de Artă Modernă de la Paris) a făcut ȋnconjurul lumii, 
demonstrȃnd puterea de creaţie a neamului romȃnesc, talentul celor care au știut să 
zugrăvească cu acul și cu aţa munţi, cer, ape, cȃmpuri, flori.  

        Fără această moștenire pe care strămoșii ne-au lăsat-o alt sens ar fi avut literatura 
și muzica noastră. Să ne gȃndim la poveștile lui Creangă sau la ȋncȃntătoarele rapsodii 
ale lui George Enescu…. Alta ar fi fost copilăria noastră fără cȃntece de leagăn 
murmurate de mamele noastre ȋn tăcerea nopţii. 

        Obiceiurile de iarnă la romȃni se desfășoară ȋntre 24 decembrie și 7 ianuarie și au 
ca puncte centrale zilele Crăciunului, Anului Nou și Bobotezei caracteristica lor cea 
mai importantă fiind repertoriul neasemuit de bogat ȋn datine și credinţe, ȋn realizări 
artistice literare,muzicale , coregrafice. 

        Colindele, colindele de copii, urările de belșug și recoltă bogată cu Plugul, 
Plugușorul Sorcova, Jocurile cu măști, Cȃntecele de stea sunt cȃteva din manifestările 
folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele dintre cele mai spectaculoase 
manifestări spirituale ale poporului nostru.  

          Obiceiurile de iarnă din Oltenia sunt diversificate și numeroase. Spre exemplu 
ȋn zona satului Bircii (judeţul Olt), există un colind ȋn seara zilei de 23  spre 24 
decembrie  la care participă tot satul , deși efectiv colindă doar copiii și flăcăii, 
constituţi ȋn grupuri, grupul fiind alcătuit după orȃnduială bine stabilită, avȃnd un 
conducator și un loc de ȋntȃlnire  de obicei ȋn jurul unui foc. Ceata pornește la colindat 
trecȃnd prin fiecare curte și strigȃnd:  

       “Bună dimineaţa bă 

         Am venit să ne daţi colindeaţa”  

   Darul oferit de gazde colindătorilor (ȋn forma tradiţionala a obiceiului) este colacul, 
el ȋnsuși semn de belșug și roade bogate. 

      În judeţul Dolj colindătorii se duc pe la casele gospodarilor, adună paie și crengi 
din curte și unul dintre colindători se așază pe ele, pentru ca și cloștile din acea 
gospodărie să stea pe ouă. În unele sate din zonă, gospodarii iau cȃte o crenguţă de măr 
dulce și scormonesc focul după care funinginea și cenușa din vatră sunt puse la rădăcina 
pomilor. 

       Colindatul are un caracter care a imprimat obiceiurilor legate de noul an nuanţe de 
ceremonie deschisă, primitoare de ȋnoiri. Tot ce se petrece ȋn această perioadă trebuie 
să aibă un caracter augural, colindele caracterizȃndu-se prin crearea unei atmosphere 
pline de optimism ȋn care se formulează dorinţe și nazuinţe ale oamenilor, acestea 
atingȃnd chiar limitele fabulosului. Cele mai cunoscute colinde sunt Trei păstori, O, ce 
veste minunată, Domn, domn să-nălţăm.  
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       Totuși, dintre colindele de sărbători, cel mai răspandit este Plugușorul. 

        Urare tradiţională la romȃni ȋn preajma Anului Nou, Plugușorul a păstrat scenariul 
ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar. El este ȋntotdeauna ȋnsoţit de 
strigături, pocnete de bici și sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi a fost 
ȋnlocuit de un plug miniatural, mai ușor de purtat, sau de buhaiul care imită mugetul 
boilor.Textul plugușorului și-a pierdut astăzi caracterul de incantaţie magică.  

       Recitată ȋntr-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură  
ce se apropie de sfȃrșit. 

       Aparţinȃnd obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu sorcova este mai cu seamă 
bucuria copiilor. Aceștia poartă o crenguţă ȋnmugurită de copac sau o sorcovă 
confecţionată dintr-un băţ ȋn jurul căruia s-au ȋmpletit flori de hȃrtie colorată. 

       Înclinată de mai multe ori ȋn direcţia unei anumite personae, sorcova joacă 
ȋntrucȃtva rolul unei baghete magice, ȋnzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare 
și tinereţe celui vizat.  Textul urării, care amintește de o vrajă, nu face altceva decȃt să 
ȋntărească efectul mișcării sorcovei, gazdelor li se adresează urări de bun augur, 
invocȃndu-se sănătatea, belșugul și prosperitatea. 

       În anumite zone ale ţării, fetele de măritat așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de 
iarnă pentru că acum este perioada cȃnd ȋși pot afla ursitul. Astfel, există un obicei 
numit “numărarea parilor”. De Anul Nou, fetele tinere numără al zecelea par din gard 
și ȋl compară: cum arată parul așa va arăta și viitorul soţ. Dacă parul va fi drept și ursitul 
va fi un bărbat frumos. În caz contrar mirele va fi urȃt. Mai există varianta ȋn care parul 
este noduros, iar viitorul soţ se presupune ca va fi bogat. 

       Şi bărbaţii au un obicei pentru rodirea viţei - de –vie. Ei merg la vie cu un maţ al 
porcului și o sticlă cu vin, dau ocol viei, după care beau vinul, pentru ca anul viitor via 
să dea rod mai bogat. 

Mai există un obicei conform caruia de Anul Nou se stropesc cu apă sfinţită  vitele , 
păsările, via,  pomii, grădina, ca să rodească și să fie ferite de grindină.  

         Obiceiul “punerii cepelor “există și se practică foarte des. În noaptea de Anul 
Nou femeile pun 12 cepe sparte ȋn care pun puţină sare. Acestea reprezintă fiecare lună 
a anului iar de Bobotează cepele sunt luate și care au mai multă apă așa va fi și luna 
respectivă: cu cȃt are mai multă apă așa va fi și luna de ploioasă, dacă are mai puţină 
apă luna respectivă  mai secetoasă.  

          Umblatul cu capra   este un obicei care ţine, de regulă, de la Crăciun pȃnă la Anul 
Nou. Măștile care evocă la Vicleim personaje biblice sunt ȋnlocuite aici de masca unui 
singur animal al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb ȋn Hunedoara, capră 
sau ţurcă ȋn Moldova și Ardeal, boriţă ȋn Transilvania de sud. În Muntenia și Oltenia, 
capra e denumită “brezaia” din cauza ȋnfăţișării pestriţe a măștii și obiceiul se practică 
mai ales de Anul Nou. 

       Spre deosebire de Capră, Umblatul cu ursul este ȋntȃlnit doar ȋn Moldova, de Anul 
Nou.S-a avansat  chiar ipoteza că la originea  ei s-ar afla un cult traco-getic. 
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       Folclorul, fie că ȋnseamnă literatură sau muzică, joc sau sculptură ȋn lemn, olărit 
sau ţesut, este ȋn cultura noastră pe cȃt de vechi pe atȃt de durabil ca și poporul ce l-a 
creat de secole. Să ȋncercăm să reȋnviem tradiţia, să nu uităm care ne sunt obȃrșiile și 
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. Cercetarea folclorului 
înseamnă implicit şi cercetarea începuturilor, căci înaintea creaţiei scrise literare şi 
muzicale a existat creaţia orală percepută din veac în veac”. 

       Satul românesc îşi deschide cu ospitalitate porţile către noi, cei ce l-am uitat de 
prea multe ori, pentru a ne ajuta să îi redescoperim frumuseţea, valorile şi etica. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

                             
Crăciunescu Oana, prof. limba engleză 

Școala Gimnazială GEORGE VÂLSAN Amara 

 

 
Se pune mult accentul în ultimii ani pe relația ȘCOALĂ- FAMILIE-

COMUNITATE și de aici pe atragerea părinților și creșterea implicării lor în 
activitățile școlii, inclusiv cele extrașcolare. Implicarea familiei în proiecte aduce 
beneficii tuturor părților participante nu doar elevilor care își dezvoltă cunoștințele și 
aptitudinile într-un mediu relaxat, non-formal, ci și școlii și părinților propriu-zis. 
Beneficiile directe ale părinților sunt posibilitatea propriei dezvoltări cognitive și 
contactul direct cu derularea proiectului, transparența totală a acestuia. Există două 
tipoligii de proiecte în care părinții pot fi implicați și de unde derivă și rolurile lor.  
Primele sunt proiectele cu caracter stabil, inflexibile cele de mare anvergură, serbări 
școlare, proiecte județene, naționale și internaționale  unde părinții au doar rol de 
susținere. În a doua categorie , a proiectelor cu acoperire mai mică, cele la nivel de 
școală și clasă, părinții au rol de colaboratori, pot decide, veni cu idei și îmbunătățiri, 
pot participa la realizarea  planului.  Indeferent de situație, este de necontestat că 
angajarea activă a terților, dedicarea lor, asigură succesul activităților. 

În ceea ce privește programele, activitățile mari, acestea nici nu ar putea avea loc 
fără susținerea directă a părinților din multe considerente. Programele ERASMUS+ și 
E-TWINNING prevăd multe documente și acorduri, deoarece activităție sunt 
condiționate de colaborarea dintre școli din  țări diferite, uneori județe dinferite, deci 
nici nu s-ar putea desfășura  fără consimțămâmtul parental. Alt aspect ce trebuie 
menționat este  că aceste tipuri de parteneriate internaționale presupun susținere 
materială și disponibilitate din partea părinților de a se deschide spre nou. Pentru 
ERASMUS+ părinții se angajează într-un process foarte complex, găzduiesc elevii 
veniți în schimb de experiență, promovează propria țără și civilizație musafirilor, țin 
cont de diferențele culturale.  În cadrul parteneriatelor E-TWINNING parinții ajută fie 
în învățare, fie la obținerea produselor finite în format fizic sau electronic- de Crăciun 
și Anul Nou de exemplu se cere  mereu schimb de felicitări, realizare de postere, de 
videoclipuri cu tradiții și obiceiuri, postarea lor. Pentru asigurarea obținerii  celor mai 
bune rezultate  în aceste situații, eforturile  trebuie să fie colective și foarte mari atât 
din partea școlii cât și a elevilor și terților și toate acestea  
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Programele locale se bucură de o și mai mare popularitate și colaborare, deoarece 
sunt mult mai ușor de realizat și baza material necesară este mai redusă. Personal m-
am bucurat de susținere când am organizat activități de promovare a folclorului și 
tradițiilor românești – părinții au asigurat costumele populare ale copiilor și dulciurile 
și colacii specifice sărbătorilor. Alteori au contribuit cu obiectele, materialele ( linguri, 
vopseluri, pănuși de porumb, etc)  necesare confecționării obiecelor ritualice, sau 
tradiționale. Revitalizarea tradițiilor este un proces educativ complexși frumos, 
culturaizarea prin  activități extrașcolare crește conștientizarea importanței  valorilor 
naționale la toate nivelurile.  Al doilea aspect ce trebuie menționat sunt excursiile 
tematice, educative unde pot participa și părinți și care sunt ofertante, se poate alege  
de la vizitarea locurilor unde se păstrează tradiții și obiceiuri străvechi până la de 
muzee,  și chiar ateliere de importanță națională care produc obiecte tradiținale. 
Proiectele de acest gen au caracter mult mai democratic, flexibil și oferă la  final un 
sentiment de mulțumire la fel de mare ca și cele internaționale sau interjudețene, pentru 
că impactul educativ poate fi a fel de complex și în aceste situții.  Pe lângă elementele 
de culturalizare și formare mai există sentimentul de utilitate, și de conștientizare a 
importanței activităților educative pe care părinții le experimentează ei personal în 
urma implicării active. 

Susuținerea oferită de părinți a fost din totdeauna un factor important pentru 
progresul școlar al copiilor. Fie că este vorba de activități formale sau non-formale este 
imperios necesar ca familia să fie prezentă, deoarece adultul nu doar că întărește 
autoritatea școlii  și procesul de educație, devine chiar și el beneficiarul educației 
moderne alături de copilul său. Pe de altă parte școala câștigă încredere prin 
transparență, iar cadrele didactice își dovedesc implicarea. Diseminarea activităților 
este un proces practicat de multe unități de învățământ și este foarte util în vederea 
popularizarii, asigurării transparenței, educării comunității, dar implicarea directă a cât 
mai multor părinți nu poate decât să întărească și mai mult aceste aspecte.  Activitățile 
extrașcolare bine realizate sunt prilej de bucurie pentru toată lumea, iar colaborarea 
înseamnă în fond evoluție, deci este nevoie de prezența părinților pentru a păstra valori 
și pentru a evolua ca sitem de învățământ și societate. Colaborările de acest gen 
îmbunătățesc relațiile dintre familie și școală pentru că familiei îi crește încrederea și 
interesul odata ce devine factor răspunzător în devenirea propriului copil. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Prof. înv. primar Crângureanu Simona 

Școala Gimnazială Fălcoiu  

 

 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 
şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii 
noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării 
atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
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la normă la comportament. Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în 
măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de 
răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, 
solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. 

 Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

- Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 

- Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 

- Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 

Beneficiile parteneriatului: 

- Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

- Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
- Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
- Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

- Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

- Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

- Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
- Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
- Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
- Încurajează iniţiativa şi participarea;                                               
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Bradul de Crăciun 

 
Prof. înv. primar Creangă Cătălina 

Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iași  

 

 
Parteneriatul dintre profesori și părinți are drept scop asigurarea caracterului 

pozitiv și a coerenței influențelor educative ale tuturor factorilor implicați. 

O bună desfășurare a acestor parteneriate dintre școală și familie depinde de 
nivelul de implicare și de colaborare a părinților, dar și de disponibilitatea profesorului 
de a dezvolta aceste tipuri de parteneriate. Eu consider că implicarea părinților în 
educația copiilor atât în activitățile școlare cât și în activitățile extrașcolare duce la 
obținerea unor rezultate frumoase. 

Activităţile extracurriculare au drept scop descoperirea și dezvoltarea unor 
aptitudini speciale, antrenarea copiilor în activități cât mai variate şi bogate în conţinut, 
cultivarea interesului pentru diverse activităţi de voluntariat, valorificarea talentelor 
personale cât şi colaborarea între copii. Prin intermediul acestor activități, timpul liber 
al copiilor este petrecut într-un mod plăcut şi util fiind transformat, în același timp, într-
o sursă educaţională. 

În luna decembrie, denumită și Luna Cadourilor, cu toții, de la mic la mare, acasă 
și la școală, ne gândim la Bradul de Crăciun. La început, acesta era împodobit cu fructe, 
flori de hârtie sau biscuiți. În timp, s-a trecut la ornarea acestuia cu fel și fel de 
minunății, printre care: globulețele de sticlă, beteala, bomboanele de ciocolată, 
instalațiile luminoase, etc. 

Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful Bradului de Crăciun să se așeze o stea, 
simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre această stea se spune 
că aduce noroc și duce la îndeplinirea dorințele. 

Această perioadă a anului, cea a sărbătorilor de iarnă, este cea mai frumoasă. După 
activitățile dedicate Zilei Naționale, menite să trezească sentimentul patriotismului în 
sufletele copiilor, încep pregătirile pentru Moș Nicolae. În sălile de clasă apar brazii 
care sunt împodobiți cu mult drag de către copii împreună cu doamnele învățătoare. 
Tot acum încep pregătirile pentru serbarea În așteptarea lui Moș Crăciun! Glasurile 
melodioase se aud fredonând frumoasele colinde românești: „Iată vin colindători”, 
„Astăzi s-a născut Hristos”, „Un altfel de colind” și „Moș Crăciun cu plete dalbe…”. 

Deși bradul se împodobește în Ajunul Crăciunului, noi, Clasa Iepurașilor, am 
împodobit împreună brăduțul încă din Ajunul Sfântului Nicolae pentru a ne bucura de 
magia lui o perioadă mai lungă de timp. Fiecare copil a adus de acasă o decorațiune 
(globulețe din diferite materiale, ghirlande, luminițe și bineînțeles nelipsita stea) pe care 
a așezat-o în brad, contribuind astfel la obținerea unui spectaculos pom de Crăciun.  
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În timp ce bradul se umplea de decorațiuni, noi ascultam și cântam frumoasele 
colinde, o altă tradiție a românilor. Am realizat de asemenea și desene specifice acestei 
perioade cu care am poavazat sala de clasă. 

Această tradiție la final de an calendaristic este una dintre activitățile la care 
copiii participă cu multă plăcere, colaborează, dând dovadă de multă imaginație și 
creativitate. 
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       Importanta colaborării Școală -Familie 

                                                                             
Cretescu - Chiata Betty,  

G. P. P. Floare de Colț, Pitești  

 
 

Din punct de vedere psihologic, succesul presupune cunoașterea de sine, nivel 
ridicat de aspirație, receptivitate la nou,inteligențăemoțională: desprinderi sociale-
capacitatea de a se descurca bine din punct de vedere emoțional, investigarea timpului 
în oameni de valoare șansa de a  întâlni oameni care sa ii inspire să fie alături la bine și 
la greu. 

Ca strategie de promovare a succesului în școala, Bontaș (2001, p.256) amintește 
și strategiile de natură familială: 
 
 Prezența activa a unui grup familial închegat; 
 Relații familiale bazate pe îndrumare și exigențe instructiv-educative ,pe 

cooperare ,înțelegere și ajutor reciproc; 
 Preocuparea constantă a părinților pentru educația elevata a elevilor, pentru o 

comportare demnă, civilizată in familie și în afara ei; 
 Condiții favorabile de hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, igienă, sanatate; 
 Sprijin în rezolvarea unor dificultăți la învățătură, inclusiv prin meditații, fără 

însă a se ajunge la supraîncărcare; 
 Indrumare in alegerea anturajului ,ferindu-iastfel pe copii de influențe negative 
și de abatari de la conduita demnă, civilizată și la neglijarea școlii.  

Familia este considerată factor principal în acest concept deoarece pentru mulți 
elevi facturii eșecului școlar se află în familie și nu în școală. De aceea este foarte  
importantă colaborarea familiei cu școala, colaborare în care părinții să se implice în 
proiectele centrate pe problemele școlare ale copiilor ,mai ales în zonele defavorizate. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

 

Prof. Crețișteanu - Soare Andreea  

 
 

Învățământul preșcolar cuprinde copiii cu varste între 3 și 6 ani. Acștia sunt 
beneficiarii direcți ai educației, ei sunt cei care intră în contact cu educatorii și, în 
majoritatea cazurilor, trec prin prima etapă de educație instituțională - formală. La 
grădiniță copiii își formează comportamente, deprinderi si aptitudini necesare în 
urmatoarea etapă - școlaritatea mică.  

Părinții, care sunt numiți și beneficiari indirecți, sunt cei care aleg unitatea de 
învățământ unde să își înscrie copiii. Ei vor face o alegere bazată pe interesele 
personale. Ce anume își doresc pentru copiii lor? Vor o grădiniță în care predarea se 
face în mod tradițional, vor o gradiniță ce dispune de o alternativă educațională, îsi 
doresc o grădiniță implicată în diferite proiecte educaționale, o grădiniță care dispune 
de o paletă variată de activități opționale, de activități extracurriculare, o grădiniță unde 
colectivul de copii înscriși la grupe este mai mic, unde există anumite dotări interioare 
sau exterioare, grădinița are program scurt sau prelungit, mâncarea este pregătită, sălile 
de grupă sunt spațioase, paturile sunt confortabile, mobilierul este adecvat, cadrele 
didactice au experiență, sunt dornice de perfecționare continuă?- Acestea sunt toate 
întrebări pe care părinții le pun atunci când caută unitatea potrivită pentru copiii lor.   

Relația părinte – instituție de învățământ este, deci, una foarte importantă. 
Părintele alege unitatea de învățământ deoarece consideră că este cea mai potrivită 
pentru a-i oferi copilului său o îngrijire și o educație de calitate, conform cu specificul 
familiei sale. Tocmai din acest motiv este importantă implicarea activă a părinților în 
activitățile educative. Părinții pot învăța cum să deruleze sau să continue activitățile cu 
copiii lor acasă, pot participa în calitate de educatori, atunci când au ceva de prezentat 
care ar produce interes copiilor (profesia pe care o au, de exemplu), pot contribui la 
dezvoltarea materială a spațiului educativ cu dotări necesare pe care unitatea nu are 
posibilitatea de a le procura. Angajându-se în acest parteneriat cu unitatea de 
învățământ părinții beneficiază de consigliere și educație parentală, care îi va ajuta în 
rezolvarea anumitor aspecte care le pot pune dificultăți în educarea propriilor copii. 

Parteneriatul cu familia este extrem de important și din perspectiva cadrelor 
didactice de la clasă. Decizii importante legate de educația copiilor se pot lua doar cu 
acordul părinților: alegerea auxiliarelor, alegerea activităților opționale care vizează 
interesul și particularitățile copiilor, realizarea anumitor activități extracurriculare 
precum excursiile, serbările, diferite proiecte și parteneriate cu comunitățile locale. 

Nu poți lua decizii legate de îngrijirea și educarea unor copii fără acordul 
părinților acestora. Părinții își cunosc copiii cel mai bine, iar cadrele didactice au 

347



 

nevoie de informații despre copii de la părinții lor, pentru a putea să realizeze o fișă de 
observare cât mai punctuală. Atunci când se observă anumite întârzieri pe un anumit 
domeniu, cadrul didactic are obligația de a informa părintele și împreună să stabilească 
un plan de recuperare. Dacă un copil excelează într-un domeniu, atunci profesorul 
trebuie să informeze părintele despre acest lucru pentru ca împreună să ia cele mai bune 
decizii de explorare a acestei laturi.  

Părinții își pot da seama de înclinațiile copiilor lor, dar nu cunosc întodeauna cele 
mai bune metode de a valorifica potențialul copilului lor, dar cu îndrumarea 
profesorilor copilului, potențialul celui din urmă poate fi pus în valoare la maxim.  

O relație tensionată între un părinte și un cadru didactic poate rezulta într-un eșec 
în predare pentru beneficiarul direct implicat în actul educational. Părintele nu va fi de 
acord cu metodele și strategiile de predare al cadrului didactic și va influența negativ 
(voit sau nu) comportamentul copilului față de profesorul său. Profesorul care nu este 
de acord cu tipul de educație pe care îl dorește părintele, va avea mari dificultăți în a 
gestiona diferite situații conflictuale. Este important să înțelegem că putem avea opinii 
diferite față de ceea ce ne dorim pentru copiii noști, putem avea opinii diferite față de 
relevanța anumitor aspecte sau domenii ale educații, dar important este să găsim o cale 
prin care să ne acceptăm diferențele și să ne respectăm opiniile. 

Cadrele didactice trebuie să dovedească mult tact în abordarea părinților, să 
trateze cu respect opiniile lor, să comunice orice doresc să realizeze cu copiii, să 
consilieze părinții acolo unde există anumite dificultăți.  

Parteneriatul familie-grădiniță în activitatea educativă este unul crucial pentru 
buna dezvoltare a copiilor, pentru armonie în educație, pentru progres. Părintele, orice 
părinte, în special cel care are copilul în grădiniță, va fi foarte interesat să se implice în 
activitatea educațională, deoarece îl interesează tot ceea ce înseamnă viața copilului 
său. Chiar și cei cărora timpul nu le permite să se implice foarte mult, tot vor fi 
recunoscători să fie implicați prin comunicarea periodică, prin vizualizarea unor 
produse ale activităților copiilor lor: lucrări, fotografii, filmulețe etc. 

Ca profesori pentru învățământul preșcolar și educatori trebuie să înțelegem că 
fără sprijinul părinților nu se poate realiza calitate în educație, cel puțin nu la potențialul 
maxim. 
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ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN 

 
 

Profesor Psihopedagog Alin Ioan CREȚU 
C.S.E.I. „Orizont, Structura C.S.E.I. Nr. 1, Tileagd” 

 
 

 
Evenimentele din prezent converg spre modalități participative ale democrației, 

evoluând rapid din punct de vedere economic și social. Deoarece cadrul acesta este 
sursa multiplelor probleme, școala încearcă să se adapteze prin permeabilitatea față de  
noile educații care au ca sursă non-formalul și informalul pe de o parte, iar pe da alta 
prin colaborarea cu cei mai importanți promotori ai acesteia. Aceste abordări noi ale 
copilului, îl fac să fie permisiv pentru educație. 
 Deoarece pentru cadrele didactice elevii sunt cei mai importanți, profesia aceasta 
diferă de oricare alta, incluzând un evantai de competențe, calități,  responsabilități și 
nu în cele din urmă chemarea interioară. 
 Profesorul dirijează activitatea didactică, face ca obiectivele să fie atinse, prin 
dobândirea de către elevi a competențelor stabilite în toate documente, realizând 
finalitatea educațională a părților incluse în educație. El „joacă” mai multe roluri, 
îndeplinind și activități suplimentare celor didactice, ca de exemplu cele extrașcolare 
care pot avea nuanțe educative respectiv culturale. Competențele cadrului didactic 
sunt: de specialitate (să cunoască curriculumul);managerială (organizarea grupului); 
psihopedagogică (cunoașterea copiilor). 
 Reprezintă o bucurie lucrul cu copiii, faptul de a ajuta pe cei care au nevoie, fără 
nici o condiție. Copiii au foarte multă energie de oferit.  
 Pentru familiile sărace au fost colectate alimente, obiecte de vestimentație, 
lenjerie, încălțăminte, jucării și multe altele.  

Părinții elevilor au fost mereu alături de aceștia, atât ca sprijin în cadrul orelor 
desfășurate atunci când situația s-a impus în online, cât și în activitățile extrașcolare. 
 Cea mai recentă activitate educativă care a relevat importanța parteneriatului cu 
părinții a fost organizată pentru marcarea sărbătorilor de iarnă – În așteptarea lui Moș 
Crăciun. Acasă, aceștia le-au confecționat copiilor, care și-au dorit foarte mult să 
participe, costume specifice rolurilor pe care aceștia le aveau de jucat, consultându-i 
dacă le plac. Au repetat apoi cu ei rolurile, până ce le-au învățat foarte bine. Au ajutat 
cu multă implicare, la împodobirea clubului școlii, unde s-a desfășurat serbarea. Tot 
din rândul părinților, a fost ales și un Moș Crăciun tare hâtru, care i-a binedispus pe 
toți participanții. Tuturor elevilor, din sponsorizări, li s-au oferit pachete de Crăciun. 
La eveniment, au constituit un public viu, care și-au susținut și aplaudat fiii și fiicele, 
fiind foarte mândri de reușitele lor. După serbare, a plecat toată lumea acasă, copiii 
fiind dornici să vadă ce le-a adus Moșul. 
 „Să îți pese de cei din jur!” a fost moto –ul sub care s-a desfășurat serbarea de 
iarnă. Participarea directă la activități le-a întărit valorile morale și le-a îmbogățit viața 
cu experiențe frumoase, care nu vor fi uitate repede.  
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Fără contribuția foarte atentă și consistentă a părinților pe toate planurile, respectiv 
ideile lor originale, succesul era mai puțin strălucitor.   
 Copiii s-au simțit foarte bine, văzând în public persoanele cele mai îndrăgite, 
oferindu-le entuziast, un spectacol de calitate, mult așteptat. 
 Activitățile extrașcolare au ca efect ridicarea calității vieții. Prin intermediul lor, 
ceea ce se învață la școală poate fi aplicat acasă, concret; în comunitate, se realizează 
conexiuni emoționale; gândirea critică este rafinată; crește sensibilitatea dar și 
responsabilitatea față de oameni; aderarea la ideile civice; un lucru foarte important, 
de remarcat este starea de bine, care se extinde;  
 Unii, atât profesori cât și părinți, îi consideră pe copii prea mici pentru a le da 
responsabilități. Când au ocazia, ei pot constitui modele pentru adulți, datorită faptului 
că sunt: plini de energie, veseli, creativi și entuziaști, putându-i chiar schimba pe cei 
din proximitate.   

Din fericire, dintotdeauna familiile s-au implicat în educaţie.  
 
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:  

 
Eleonora Rădulescu, Anca Tircă, Educaţia civică prin activităţi extraşcolare cu caracter 
interdisciplinar, Editura Educaţia 2000+, Bucureşti, 2004.  
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun 

 
 

Prof. înv. primar: Crișan Georgeta Hortenzia  
Școala Gimnazială,, Iuliu Grama” Chiheru de Jos, jud. Mureș 

 
 
 
Colindatul 
 

Obiceiul de ,,a colinda”  înseamnă, de fapt, a merge din casă în casă intonând 
cântece religioase sau profane ,ca să întâmpine pe Hristos pe pământ și pentru a ura 
sănătate și fericire gazdelor ce-l ascultă. În Ajunul Crăciunului, ca și în Ajunul Anului 
Nou, copiii formează grupuri și pornesc pe ulițele satului , acoperite de zăpada ce 
scârțâie sub picioare, oprindu-se la fiecare casă din sat.  Gazda casei colindate era 
întotdeauna întrebată dacă primește colinda. Celor care nu primeau colinda li se strigau 
strigături batjocoritoare. Se cânta întâi o colindă la ușă sau la fereastră, colinda care 
vestea sărbătoarea, apoi se cântau în casă colindele  gospodarului- colinda cea mare și 
la inițiativa cetei sau la cerere, alte două colinde. Colindătorii mai mari erau așteptați 
și primiți cu cele mai alese bunatăți:sarmale, cârnati , răcitură, vin, cozonac. Cei mici 
primeau bani, nuci ,covrigi, mere, colaci.După terminarea colindatului se ura pentru 
fiecare dar în parte, iar la sfârșit se mulțumea gazdei  cu formule tradiționale. Pe uliță 
ceata se deplasa cu cântece și cu strigături. Colindatul era și este încă un mare spectacol. 

 
Steaua 
 

Colindatul cu steaua se făcea în seara de Ajun, vestind Nașterea Domnului, și 
este inspirat din Evanghelie. Se deosebește de colindă prin tematică și prin lipsa 
refrenului. Prin cântecul de stea se elogiază steaua     călăuzitoare a celor trei 
magi.,,Steaua sus răsare/ Ca o taină mare/ Steaua strălucește /Și lumii vestește.” 

 
Plugușorul 
 

În Ajunul Anului Nou, în pocnet amarnic de harapnic sau bici, în sunet de 
clopoței, colindătorul își deapănă urarea îndemnându-și amicii cu refrenul :,, Ia mânați 
măi, Hăi, Hăi.”Vorbind despre aratul pământului cu 12 boi, despre semănatul grâului, 
seceratul și măcinatul lui, ca și despre frumoasa morăriță, plugușorul este datina 
românească care zugrăvește în culori atât de vii deprinderea principală a poporului 
nostru. 
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Sorcova 
 

Sorcova este un alt obicei de Anul Nou. Cu o crenguță împodobită cu flori de 
hârtie colorată, copiii de 5-12 ani umblă în ziua de Anul Nou pe la casele  oamenilor, 
sorcovindu-i cu această rămurică și urându-le ,, ani mulți și fericiți!” 

 
 

Turca 
 

Turca este tot un obicei practicat în perioada sărbătorilor de iarnă. Ea este 
confecționată dintr-un băț lung ce are la un capăt un cap cu coarne și două limbi de 
lemn, cap de care se leagă un lipideu împodobit cu panglici multicolore, sub care stă 
ascuns cel care joacă turca. Cu ajutorul bățului se bate ritmul în podea, în același timp 
fiind manevrate  cele două limbi, care, lovindu-se una de alta, vor crea un ritm în 
contratimp cu cel al  bățului  în podea. Turca dansează pe un fond muzical asigurat 
uneori de fluierași. Se umblă cu Turca de Crăciun  și durează  până ajunge  pe la toate 
porțile. După terminarea dansului, Turca este răsplătită  cu colaci sau bani. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIŢII ŞI OBICEIURI 
Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 

                                                                                      

 
Prof. Înv. Prim. Crişan Maria 
Şc. Prim. Şerbeni, Jud. Mureş 

 
 

 Crăciunul aduce bucurie şi veselie în casele noastre, naşterea Pruncului Isus, 
Mântuitorul lumii, aduce lumină în inimile copiilor şi adulţilor, deopotrivă. Această 
sărbătoare trezeşte în suflete dorinţa de a comunica, a anunţa “Vestea Bună”.  
 

Tradiţia populară, având un folclor bogat şi încărcat de semnificaţii, oferă 
posibilitatea exprimării bucuriei Naşterii Domnului. Ajunul Crăciunului, pentru copii 
este un moment important,  micuţii transmit, mergând pe la casele oamenilor, această 
veste. Cântecele, colindele sunt pregătite din timp, grupurile de colindători întâlnindu-
se în acest scop în serile dinaintea sărbătorii.  
 
 Colindătorii sunt organizaţi în cete de fete, acestea interpretând un colind în cor, 
neavând acompaniament, vocea fiind singurul instrument. Băieţii pornesc cu Steaua, 
cu Sorcova, Pluguşorul, Buhaiul. Obiceiuri pe care copiii le practică în Ajun de 
Crăciun.  Efortul copiilor este răsplătit de către gazde, dăruindu-le acestora colăcei, 
mere, nuci.    
 
 Colindul, obicei şi tradiţie, îşi asigura perenitatea prin frumuseţe şi expresivitate. 
Reuşita continuităţii tradiţiei şi a obiceiurilor, are ca factor principal, familia şi 
comunitatea. În familie, copilul este alimentat cu iubire, afectivitate, iar  valorile 
morale şi cultural e sunt transmise, in sânul familiei, din generaţie în generaţie. 
 
 Şcoala oferă elevului pregătirea necesară găsirii răspunsurilor la întrebările 
iminente, formează caractere, dezvoltă intelectul, iar colaborarea şcoală familie nu 
poate fii decât benefică pentru elev în drumul lui spre o dezvoltare armonioasă.  
 
 Parteneriatul şcoală familie întăreşte convingerile elevului legate de valoarea 
patrimoniului cultural imaterial primit şi transmis în cadrul restrâns al familiei şi 
comunităţii.  
 
Şcoala şi familia fiind factori determinanţii în formarea şi dezvoltarea elevului, iar 
colaborare şcoală familie se impune pentru creşterea şi modelarea acestuia.  
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DEMERSURI REUŞITE ÎN SPIRITUL COLABORĂRII                                    
ŞI AL PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII 

 
 

PROF. CRISTEA LUCREȚIA                                                           
ȘC. GIMN. ”STAN ȘTEFAN” VLĂDENI 

 

Familia exercită o influenţă considerabilă asupra dezvoltării copilului. Istoria 
fiecărei familii îşi pune amprenta în conturarea profilului personalităţii copilului.                         

Relaţia părinte-copil este una specială şi indestructibilă, ea ar trebui să fie şi cea 
mai strânsă şi puternică legătură posibilă între oameni.  

Rolul de părinte este greu şi pretinde cunoştinţe teoretice şi practice de pedagogie, 
psihologie şi medicină; pretinde bunăvoinţa acestora de a învăţa continuu de la şi din 
viaţă, de a gândi, şi mai ales de a înfrunta situaţii imprevizibile şi pe care trebuie să le 
rezolve cu înţelepciune şi cu discernământ.                                      

Problemele pe care copii le ridică în faţa părinţilor sunt adesea rezultatul unor 
preocupări sau frământări individuale şi la care aşteaptă un răspuns sau o soluţionare 
din partea părinţilor. Şi în aceste cazuri părintele trebuie  să-l asculte cu răbdare pe 
copil , să  analizeze problemele ce-l preocupă și să încerce să găsească cea mai simplă 
şi eficientă cale de rezolvare.                                                                                                            

Unul din factorii care influenţează dezvoltarea copiilor, alături de moştenirea 
genetică şi mediul în care trăiesc, este „pregătirea părinţilor”. Pornind de la acest 
adevăr, scopul programelor pentru părinţi este de a ajuta părinţii în înţelegerea şi 
învăţarea unor căi de intervenţie atunci când se confruntă cu problemele pe care le 
ridică copilul/copii şi găsirea instrumentelor necesare pentru a putea face faţă acestor 
probleme/provocări, transformând experienţa de părinte într-una plăcută, frumoasă, şi 
de ce nu, relaxantă.                         

Părinţii trebuie să devină colaboratori activi ai cadrului didactic, să devină 
conştienţi de răspunderea pe care o au în faţa societăţii educaţia copiilor lor.  

Parteneriatul cu părinții realizat la nivelul gradiniței  şi-a propus să realizeze 
îmbunătăţirea nivelului de calitate a vieţii  preşcolarilor valorificând talentele, 
interesele pentru un anumit domeniu şi dezvoltând abilităţile de viaţă, sub îndrumarea 
atentă a cadrelor didactice. Abilităţile de viaţă la care ne referim au vizat dezvoltarea 
personalităţii copilului, inteligenţa sa emoţională şi abilităţile sociale.                                           

Sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. 
Amintirile copilăriei ce ne revin în minte şi suflet, zăpezile bogate şi prevestitoare de 
rod îmbelşugat, colindele şi clinchetele de clopoţei, mirosul proaspăt de brad, dar şi de 
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cozonaci, nerăbdarea aşteptării darurilor sub pomul de iarnă, toate creează în sânul 
familiei o atmosferă de basm, linişte sufletească şi iubire. 

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. La sate, îndeosebi sunt păstrate mult mai bine datinile 
acestei perioade a anului. 

În serile de iarnă se organizau clăci de tors, fiind un prilej adecvat pentru întâlnirea 
fetelor cu băieţii, pentru o plăcută petrecere a timpului liber. Aici se spuneau minunate 
legende, basme, se cântau balade şi cântece, se încerca isteţimea prin ghicitori şi 
proverbe, se bea ţuică fiartă şi se mâncau boabe de porumb fierte. La aceste clăci 
oamenii erau îmbracaţi  în portul popular.                                                                                        

Acum noi organizăm serbările de Crăciun la care împodobim  bradul, spunem 
poezii și cântăm colinde. Totul spre slava nașterii Domnului, dar și spre bucuria 
copiilor care îl așteaptă cu emoție pe Moș Crăciun.  

 

În ajunul Crăciunului tinerii mergeau cu Colindul, obiceiul strămoşesc în care 
copiii şi flăcăii se stângeau și umblau pe la casele oamenilor cântând.                 
Intrau apoi în curtea unor gospodari unde gazdele oferă colindătorilor (în forma 
tradiţională a obiceiului) covrigi , fiind semn de belşug şi roade bogate, după care, 
cu alte urări mergeau la alte case.  

 

Am încercat să-i determinăm pe copii să cunoască şi să respecte 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. Se observă însă, că cele mai importante sărbători 
şi obiceiuri sunt opera ţărănimii, în lumea satului întâlnindu-se şi astăzi cele mai 
frumoase traadiții. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN! 
 
 
 

ÎNV. CRISTESCU MARILENA CRISTINA- 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA LACULUI 

 

             

ARGUMENT 

 

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 desfăsurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor 
de a afla cat mai multe  despre obiceiurile si tradițiile de Crăciun și de Anul Nou. 

Copiii, iubesc sărbatorile creștine , își îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai 
multor povești, legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac și mai mult 
sărbătorile creștinești nu pentru latura lor religioas, ci pentru latura laica – venirea lui 
Moș Nicolae, Moș Crăciun și de aceea cu ajutorul părinților vom încerca să sădim în 
sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și semeni. 

Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea 
faptului ca sărbătorile și  tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Proiectul își propune ca elevii să-și îmbunătățească cunoștințele despre cunoașterea  
tradițiilor și obiceiurilor  creștinești de Crăciun  și Anul Nou. 

OBIECTIVELE  PROIECTULUI:             

a)Privind copiii implicați în proiect: 

*familiarizarea elevilor cu principalele  sărbători  religioase; 

*semnificația sărbătorilor în sufletul românilor; 

*desfășurarea unor activitati didactice cu teme  creștine; 

*colecționarea și prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  creștine; 

*cunoașterea și descrierea tradițiilor și obiceiurilor creștine; 

*achiziționarea valorilor educative și  moral- creștine; 
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b)Privind cadrele didactice: 

*încurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional și creștin în sala 
de clasă; 

*promovarea  unor materiale ; 

c)Privind părinții  și ceilalți parteneri educaționali: 

*conștientizarea acestora cu privire la importanța  sărbatorilor la romani și rolul lor în 
educarea copiilor din perspectiva creștină; 

*implicarea acestora în activitățile scolare; 

GRUP TINTA: 

 elevii clasei I   
 cadrele didactice din școală, părinți, comunitatea locală 
 biserica 

RESURSE : 

UMANE: 

               -elevii claselor implicate în program; 

               -învățătorii   claselor intrate în proiect; 

               -parinții și bunicii copiilor 

               -comunitatea locală; 

               -conducerea unității implicate  în proiect; 

               -preoți            

*MATERIALE: -coli albe si colorate pentru ornamente 

                            -acuarele, creioane,markere 

                            -CD-uri 

                            -calculator 

                            -costume si decoruri pentru programul artistic 

                            -diplome 

                           -aparat de fotografiat 

                           -lumânări,farfurii suport,crenguțe de brad,globulețe,ornamente,pistol 
de lipit 

       

*DE TIMP: -  (02- 23 decembrie 2021) 

*FINANCIARE: autofinantare, părinți , sponsorizări,biserca; 
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STRATEGII  DE  REALIZARE:  

-colaborare cu părinții elevilor implicați 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

-expozitii cu lucrari ale  copiilor 

-programul artistic 

-portofoliu 

-album foto cu poze din timpul activităților 

REZULTATE ASTEPTATE: 

* Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru 
respectarea a tot ce este etic, moral și frumos pentru om;                    

* Dezvoltarea unor sentimente de afectiune, atașament fată de celelalte persoane 
din comunitatea locala 

*Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici (pictură  , lipire,îndoire,IT)                              

  

Programul de activități 

 

NR. 

CRT. 

        ACTIVITATEA PERIOADA DE 

 
DESFĂŞURARE 

Locul de  

desfășurare 

 

 

    1 

    

 

     În așteptarea lui Moș Nicolae 

-confecționarea ghetuței 

-pictură,desen-Ghetuța Moșului 

 

 

    0 2 . dec.2021 

   

  

 

Sala de clasă 

 

 

 

2 

     

 O, brad frumos!-împodobirea bradului 
de Crăciun-cântece  

 

  

  06 . dec.2021 

 

  

 

 

Sala de clasă 

 

 

3. Sa întămpinăm Crăciunul!” 

 Ornamente și desene destinate 
sărbătorii pentru pavoazarea claselor 

    

   06-17dec.2021 

 

 

Sala de clasă 
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4. Nașterea Domnului-program de colinde  19 dec.2021 

 

 

Biserica  

Poiana 
Lacului 

5 Nașterea Domnului-program de colinde 25.12.2021 Biserica 
Dinculești 
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Importanța activităților educative  
realizate în parteneriat cu părinții 

 

 
prof. Cristina Vlădescu 

 
 
 
 Activitățile educative desfășurate în școală vizează sprijinirea elevilor atât în a-
și atinge potențialul maxim în procesul de învățare, cât și în a se dezvolta armonios din 
punct de vedere fizic, psihic și emoțional.  
 
 Succesul elevilor în mediul școlar se bazează nu doar pe efortul depus de aceștia 
în completarea diverselor sarcini de învățare, ci și pe contribuția adusă de cadrele 
didactice și de părinți. Profesorii ghidează parcursul educativ al elevilor pe durata 
studiilor și își manifestă interesul pentru dezvoltarea potențialului lor de învățare. 
Învățământul românesc evidențiază relația care trebuie construită mai ales între 
profesori și elevi. Însă esențiale în dezvoltarea elevilor sunt și relațiile dintre părinți și 
copii, dar și atitudinea celor dintâi față de interesele și preocupările elevilor.   
 
 Implicarea părinților în diversele activități desfășurate în școală poate avea un 
impact major asupra comportamentului și motivației elevilor. Pe de o parte, părinții pot 
înțelege mai bine aspecte legate de ceea ce trebuie să facă un elev la școală, cât și ce 
are de învățat, ce trebuie să pregătească pentru fiecare zi. Pe de altă parte, elevii pot 
deveni mai conștiincioși, mai antrenați în formarea proprie și mai responsabili cu 
sarcinile pe care le au de rezolvat.  

 
Interesul pe care îl manifestă părinții pentru activitățile lor 
zilnice poate fi un factor declanșator în 
schimbarea completă a unei atitudini 
poate neadecvate față de procesul 
instructiv-educativ și față de mediul 
școlar în general. Astfel, aceste activități 
educative realizate în parteneriat cu 
părinții pot avea reale avantaje atât 
pentru elevi, cât și pentru părinți și cadre 
didactice. 
  

În cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, pe baza unui 
parteneriat școală-familie-poliție, s-au desfășurat două activități care au subliniat 
importanța legăturii dintre partenerii educaționali. Astfel, au fost organizate două curse 
de biciclete, pentru fiecare ciclu în parte, pe tema Sănătate și siguranță.  
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Care au fost beneficiile acestei activități organizate 
în parteneriat cu părinții? În primul rând, numărul foarte 
mare de copii care au participat, bucuria acestora de a face 
în același timp ceva ce le place, dar și de a fi alături de 
părinți și de profesori. În al doilea rând, modul în care au 
conștientizat regulile pe care trebuie să le respecte. 
Acestea, fiind prezentate de poliție, au avut un impact mult 
mai mare. Pe de altă parte, bucuria s-a citit și pe chipurile 
părinților care își admirau copiii, dar au realizat și că 
școala, singură, nu poate 
crea astfel de momente 
memorabile. Nu în ultimul 
rând, mulțumirea noastră, a 
cadrelor didactice, nu se 

poate exprima în cuvinte atunci când vedem că reușim să 
consolidăm relația dintre noi, elevi și părinți prin acțiuni 
care pot părea nesemnificative la un moment dat, dar, pe 
termen lung, vor avea consecințe. 

 De ce este 
important să implicăm 
părinții în activitățile 
extrașcolare? Pentru că 
doar așa se poate desfășura o activitate de succes, 
conștientizând că împreună colaborăm în interesul 
fiecărui copil în parte. Împreună le arătăm copiilor 
noștri calea spre progres și, bineînțeles, spre succes! 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 
Prof. înv. Preşcolar:  CROITORU MIRELA 

GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 7, FOCŞANI 
 

 

          ,,Un copil este ca o sămânţă 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, 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. 

          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 
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 . Procesul 
de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine 
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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. Datorită faptului că societatea în 
care trăim este într-o permanentă schimbare atât părinṭii cât şi educatoarele trebuie să 
aibă în vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie foarte atente la mijloacele pe care le 
folosesc pentru a putea mijloci cu copiii, ei fiind foarte vulnerabili la această vârstă, iar 
influențele negative sunt la tot pasul. Pentru a avea o relaţie activă şi pozitivă cu 
preşcolarii trebuie să ştim să le descoperim trebuinṭele şi nevoile, pentru ca legăturile 
ce se stabilesc între preşcolari şi adulṭi să se bazeze atât pe încredere dar mai ales pe 
respectul reciproc.  

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie poate duce la o educaţie solidă, fără pericol 
de eșec școlar 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 grădinița - familie, acțiunile pe care aceştia le 
desfăşoară, continuarea de către familie activităților desfăşurate în grădiniţă,nu fac 
decât să ducă la o mai bună formare a celui ce urmează a se forma pentru viaṭa de adult 
ce o va avea, preşcolarul. Teoretic, fiecare copil trebuie să aibă şanse egale la educaţie.  

Considerând grădinița ca principala instanţă de socializare a copilului, integrarea 
preşcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a copiilor prin 
formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui 
proces. Cadrele didactice sunt garanţii ale acestor rigori, ale spiritului care veghează 
asupra diferenţelor, pentru a învăţa, a cunoaşte şi a înţelege ceea ce ne leagă, ceea ce 
ne face asemănători, ceea ce ne apropie. Proiectul este un complex de activităţi 
specifice noi, programate în conformitate cu un plan de activităţi, în scopul realizării 
unor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice 
şi financiare, identificate ca atare la momentul elaborării propunerii de proiect. 

          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 şi 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: 
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         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 
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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. 

          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: 

1. Achim M. Sociologie. Cluj Napoca: Eikon, 2008. 200 p. 

2. Dumitriu L.E. De ce nu ascultă copiii. Consiliere pentru părinți și educatori. 
București: Univers enciclopedic junior, 2014. 256 p. 

 3. Mîslițchi V. Parteneriatul educațional familie-grădiniță-școală. Chișinău: Pulsul 
Pieței, 2015. 43 p.  

4. Neveanu P.P. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 și 7 ani. 
București: E.D.P, 1970. 41 p. 

 5. Oprescu V. Dimensiunea psihologică a pregătirii profesorului. Craiova: Scrisul 
românesc, 1983. 171 p. 

365



 6. Tiberiu B. Psihologia copilului și psihologia pedagogică. București: E.D.P., 1971, 
241 p.  

7. Vasilescu A. Jocuri și activități alese. Perfecționarea activității instructiveducative 
în grădiniță. București: E.D.P., 1976. 174 p. 

 8. Dicționarul explicativ al limbii române. București: Univers Enciclopedic, 201 

  

366



 
IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 
 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR CROITORU LUMINIȚA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN, BRĂILA 

 
 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 
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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 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 şcolarilor în 
activităţi. Teme precum: “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 şcolari, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de 
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actul didactic, de importanța grădiniţei în viața copilului, realizând, astfel progres în 
activitatea didactică. 

În urma derulării parteneriatului școală-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. 
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“MAGIA CRĂCIUNULUI” 

Activitate extraşcolară 
 
 

 
Croitoru Pădureţu Camelia Maria 
Grădiniţa cu P. P. Nr. 5 Zimnicea 

 
 

 
ARGUMENT    
 
Vechile datini româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să trăim atmosfera 

plină de căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. 
Perioada sărbătorilor de iarnă începe de Sfântul Nicolae, sărbătorit de credincioşii  

ortodocşi  pe 6 decembrie şi se încheie de Bobotează, pe 6 ianuarie. O lună plină în 
care tradiţia este la loc de cinste. 

Sărbătorile de iarnă, în special cele de Crăciun sunt adevărate  sărbători de suflet. 
Amintirile copilăriei ce ne revin în minte şi suflet, zăpezile bogate, colindele şi 
clinchetele clopoţeilor, bradul împodobit, dar şi mirosul de cozonaci, nerăbdarea 
aşteptării darurilor, slujbele religioase, prilej de smerenie şi pioşenie, toate acestea ne 
fac să trăim într-o lume de basm, de linişte sufletească şi iubire.  

Copiii iubesc sărbătorile creştine, 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 pentru latura lor laică - 
venirea lui Moş Nicolae, a lui Moş Crăciun, prilej cu care vom încerca cu ajutorul 
părinţilor să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni. 

Implicarea copiilor în derularea acestui proiect va conduce la conştientizarea 
faptului că sărbătorile şi tradiţiile trebuie păstrate şi transmise mai departe. 

I. TITLUL PROIECTULUI: “Magia Crăciunului” proiect extraşcolar. 
II. SCOPUL PROIECTULUI: desfăşurarea  unor  activităţi  în parteneriat cu 

părinţii pentru a cunoaşte obiceiurile şi tradiţiile creştine de Crăciun şi Anul Nou. 
III. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 Semnificaţia sărbătorilor în sufletul românilor; 
 Cunoaşterea şi descrierea tradiţiilor şi obiceiurilor creştine; 
 Dezvoltarea spiritului de competitivitate; 
 Realizarea unei expoziţii cu lucrări plastice şi practice ale preşcolarilor implicaţi 

în proiect;  
 Socializarea copiilor, dezvoltarea  relaţiilor interpersonale, a toleranţei şi 

altruismului; 
 Realizarea unei atmosfere de sărbătoare pentru copii: jocuri, muzică, dans. 

IV. GRUPUL ŢINTĂ:    
 preşcolarii grupei mijlocii; 
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 cadrul didactic. 
V.  RESURSE TEMPORALE:  o săptămână 

VI. MIJLOACE ŞI RESURSE: 

    Umane: 

   - Profesorii implicaţi în proiect; 

   - Preşcolarii implicaţi în program; 

   - Părinţii preşcolarilor; 

   - Reprezentanţi ai comunităţii locale. 

Materiale: 

- Materiale necesare pentru realizarea unor lucrări plastice şi lucrări practice; 
- Imagini cu obiceiuri şi tradiţii de iarnă; 
- Aparat digital, aparate foto; 
- Premii pentru  toţi  copiii participanţi. 
VII.  METODOLOGIA DE INTERVENŢIE: 

Locul desfăşurării: Sala de grupă 

Metode: activităţi practice, explicaţia, conversaţia, lucrul în echipă                                        

VIII.  CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 
crt. 

Activitatea Loc  de  
desfăşurare 

Termen Responsabili 

 

1. 

„Ne  pregătim  de  
sărbătoare!” 

- procurarea materialelor 
necesare 

- sala de 
grupă 

13.XII. 

2021 

 

- profesorii şi 
preşcolarii 
implicaţi în 
proiect 

2. „Să  ne  cunoaştem  
partenerii!” 

- întâlniri on line între  
preşcolarii grădiniţelor 
implicate în proiect; 

- prezentarea copiilor; 

- realizarea unor felicitări şi 
ornamente specifice 
sărbătorilor creştine de iarnă. 

- sala de 
grupă 

 

 

14-16. 
XII. 

2021 

 

 

 

- profesorii şi 
preşcolarii 
implicaţi în 
proiect 

3. ,,Iată vin colindătorii!” 

- activitate festivă 

 

- sala de 
grupă 

7.XII. 

2021 

 

- toţi partenerii 
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IX.  PRODUSE  FINALE: Expoziţie cu lucrările preşcolarilor implicaţi în proiect și cu 
imagini din timpul activităților. 

 

Bibliografie: 

1.Curriculum pentru educaţie timpurie aprobat prin O.M.E.N. nr. 4694/2.08.2019; 

2.Revista naţională de profil psihopedagogic pentru cadrele didactice din învăţământul 
preşcolar şi primar, Editura Arlequin; 

3. Ziua bună începe cu întâlnirea de dimineaţă, Editura Tehno Art. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții,                                 
parteneriat grădiniță-familie 

   
 

Prof. înv. preș. Csinardi Angela Liliana 
Grădinița Voinicel, Toplița 

  
Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 

şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci,  
educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca 
o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării atitudinii, 
a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui scop, e nevoie de un 
demers complex, multe resurse materiale şi umane, competenţă şi implicare.   Pentru 
ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui 
parteneriat, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de 
valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o 
implicare şi o coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi 
personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între grădiniță 
și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc.  Dacă în 
familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul 
familial primele impresii, grădinița îi oferă cultură, reguli și norme. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul grădiniță-familie va fi 
în măsură să determine copilul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional copilul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 
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 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții  

 

 
Prof. înv. primar: Csobi Eva 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”, Moftinu Mic 
 
 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, 
parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este 
necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării 
unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea 
părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea 
părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în 
ansamblu; implicarea părinților în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ 
pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a 
învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării 
de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea 
asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și 
presupune competitivitate. 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului 
, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima 
instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării 
normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , 
care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
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dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă 
pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și 
experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele 
forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate 
să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice 
dispune. 
Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. 

Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am 
pus pe fiecare elev în situația de a- și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i 
definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai 
noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile 
pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale 
(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă 
de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un 
cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment 
optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de 
a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă 
tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de 
informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
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implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

Acum în această perioadă de Pandemie realizăm activități on-line cu părinții, 
înregistrăm serbarea și punem pe grupul clasei.  

 

Am realizat surprize pentru părinți: 
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MAGIA  SĂRBĂTORILOR  DE  IARNĂ 

PRIN ACTIVITĂȚILE COPIILOR 
 

 
Prof. Înv. Primar, CUCEVAN LILIANA MINODORA 

Liceul Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău 

 
 
 Este foarte important ca atunci când sărbătorile de iarnă se apropie, să știm să 
creăm acel tablou magic care să ne rămână întipărit în inimi și în minte pentru 
totdeauna. Este momentul perfect pentru a petrece cât mai mult timp împreună cu cei 
dragi, este timpul ideal de a împărți și a dărui lucruri simple, este ocazia cea mai bună 
din an de a ajuta și a fi voluntar în diverse acțiuni, este clipa în care putem deveni 
mesagerii iubirii și ajutoarele lui Moș Crăciun. Iar noi, elevii clasei a doua, de la Liceul 
Ortodox “Sf. Nicolae” Zalău, am avut bucuria de a participa la magia sărbătorilor de 
iarnă, vestind nașterea Mântuitorului nostru. 

Crăciunul nu înseamnă doar un decor excepțional cu brazi împodobiți și multe 
cadouri. Crăciunul înseamnă mult mai mult.... momente frumoase petrecute cu familia, 
prietenii sau colegii, colindele care răsună peste tot, bucuria de a împărți cadouri și 
emoția de a primi. Așa că, în toate activitățile desfășurate cu ocazia Sărbătorilor de 
iarnă, am implicat părinții. Doar împreună cu ei, cu sprijinul și ajutorul lor am realizat 
momente inedite, de neuitat atât pentru copii cât și pentru întreaga comunitate. 

Magia Sărbătorilor de iarnă se face simțită la noi în școală începând cu 1 
Decembrie. 
În cadrul proiectului dedicat Zilei Naționale a României, elevii clasei a II-a, au pictat 
și au modelat tricolorul pe linguri de lemn. Aceste adevărate opere de artă  au fost 
dăruite unui Centru de bătrâni de la periferia orașului. Părinții au organizat și s-au 
implicat în această activitate prin achiziționarea unor pachete cu bunătăți pentru bunicii 
de la Centru iar copilașii i-au încântat cu un concert de colinde tradiționale românești.  
 Colindul Sfântului Nicolae, adună în Catedrala Sfânta Vineri din Zalău, mai 
mulți copii de la grădinițele partenere în acest proiect amplu și elevii mai mici dar și 
cei mai mari ai liceului nostru. Aici, se desfășoară minunate concerte de colinde și 
scenete religioase care reunesc glasurile cristaline ale copiilor de parcă ar fi îngeri 
coborâți pe pământ. Părinții sunt spectatori dar și organizatori/sponsori în mare parte a 
acestui proiect pe care îl desfășurăm de câțiva ani, având un real succes și impact în 
rândul copiilor mai mici care devin artiști pentru câteva clipe și persoane importante în 
cadedrala aceasta mare. 
 Sub deviza “Noi umblăm și colindăm!”, am vestit nașterea Mântuitorului nostru, 
prin colinde și poezii în mai multe biserici din oraș. În fiecare duminică, până la 
Crăciun, am transmis emoția și bucuria noastră mai multor enoriași precum și preoților 
bisericilor care ne-au primit cu mare drag și căldură sufletească. Părinții și frații mai 
mici sau mai mari ai copiilor au fost și de data aceasta alături de noi. Ne-au sprijinit și 
s-au implicat în realizarea costumelor tradiționale pe care le-am purtat de fiecare dată 
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în biserici. În duminica dinaintea Crăciunului, concertul nostru de colinde a fost 
transmis la un post de televiziune local, Hora TV, fiind urmărit cu mare interes de fanii 
acestui post.  
 Magia sărbătorilor de iarnă a continuat în clasa noastră prin diverse activități: 
confecționarea unor podoabe de iarnă, împodobirea bradului împreună cu copii, 
aranjarea clasei cu materiale realizate la abilități practice: fulgi, oameni de zăpadă, 
clopoței, steluțe, globuri, brăduți, reni, Moș Crăciun, felinare, lumânări, felicitări. Dar, 
momentul cel mai așteptat de copii a fost, “Dăruiesc o carte, colegului meu! ”. Fiecare 
copil din clasă a pregătit pentru colegul lui (prin tregere la sorți) o carte de povești 
despre Crăciun, despre magia sărbătorilor de iarnă, pe care a scris un mesaj și a 
împachetat-o de sărbătoare. Momentul a fost magic, unic, surprinzător! Au desfăcut cu 
emoție și nerăbdare pachetele, apoi și-au citit mesajele și au răsfoit paginile cărților. 
 O altă activitate îndrăgită de copii și apreciată de părinți este taina sfintei 
spovedanii care se realizează la noi la școală în capela instituției. Copiii care doresc să 
se spovedească sunt ascultați, îndrumați și povățuiți de către profesorii preoți din școală 
care sunt deschiși să lumineze mințile, sufletele și inimile copiilor prin povața și 
învățătura lor.  
 Și nu am putea încheia magia lunii decembrie, luna cadourilor fără Mol Crăciun! 
El a poposit și de data aceasta, ca în fiecare an în mijlcul nostru. A ascultat cu multă 
răbdare dar și cu o bucurie nemărginită fiecare copil în parte, de la cel mai mic și până 
la cel mai mare, colindând sau recitând în spectacolul închinat nașterii Mântuitorului 
nostru, Isus Hristos. Emoția, bucuria și speranța în mai bine care s-a revărsat din inimile 
și sufletele copiilor prin versuri și colinde, l-a impresionat profund pe Moș Crăciun 
care a împărțit cadouri tuturor.  
 Este cea mai specială perioadă din an și avem posibilitatea să ne exprimăm cele 
mai nobile sentimente prin detalii, cuvinte, cadouri și evenimente petrecute împreună. 
Magia Sărbătorilor de iarnă poate fi un moment special dăruit familiei și prietenilor 
pentru a consolida legătura de dragoste, iubire, prețuire dar este și un moment de 
regăsire cu noi înșine. Este timpul ca afecțiunea, responsabilitatea, onestitatea, 
bunătatea și toleranța să meargă către cei care au nevoie de noi. Să lăsăm imaginația să 
abunde în sentimente și gânduri vesele.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 
 

Prof. înv. primar: Cuculeanu - Munteanu Adriana 
Școala Gimnazială, Comuna Măgurele, Județul Prahova 

 

 

Școala este cea care îl învață pe copil să se integreze printre semeni , să se 
obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. Pe de altă parte, familia constituie 
prima școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială 
și productivă. Aceasta trebuie să se preocupe de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.  

Școala și familia sunt cei doi factori ai educației , care contribuie prin mijloace 
specifice la formarea tinerilor.Atunci când intră  în școală , copilul trăiește în două lumi 
diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, 
încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste 
medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna 
integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Colectivul clasei reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. 
Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. Apoi 
am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce 
n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este 
necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii.  

Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților.  
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Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică 
formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă 
un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment 
optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a 
învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot 
atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ 
și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
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IMPORTANTA PARTENERIATULUI CU PARINTII  

IN EDUCATIA COPIILOR 
 

 
PROF. INV. PRESCOLAR CUMPATA IULIANA 
SCOALA GIMNAZIALA VALEA SEACA, IASI 

 

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) 

Familia este prima colectivitate care își pune amprenta pe caracterul omului, cea 
dintâi școală ce pune temelii viitoarei personalități. Primele valori sociale sunt 
transmise copilului de către f amilie înainte ca acesta să beneficieze de educația 
instituționalizată. 

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.După familie, grădiniţa constituie prima 
experienţă de viaţă a copilului în societate. Această instituţie îl aşază într-un cadru nou 
prin dimensiunile şi conţinutul său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte 
care-i stimulează gustul pentru investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi 
propune, incipient, angajarea în relaţiile sociale de grup. 

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 acești 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. 

Ca parteneri în educație să fim convinși că nu educăm copiii doar atunci când 
vorbim cu el; doar atunci când le oferim tot ce își doresc; doar atunci când realizăm, 
împreună, activități atractive.  Îl educăm în fiecare moment al vieţii noastre. Felul cum 
ne îmbrăcăm, cum vorbim cu alţi oameni şi despre alţi oameni, cum ne bucurăm şi cum 
ne întristăm, cum ne purtăm cu prietenii şi cu cei care nu ne sunt prieteni; toate acestea 
au pentru copil o mare însemnătate.  Copiii urmează exemple de la un număr mare de 
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persoane: ei imită fraţii mai mari, pe prietenii de joacă, pe colegi, pe educatori. Prin 
jocul lor copiii imită activitatea şi comportarea celor din jur; imită relaţiile care se 
stabilesc între oameni în cadrul vieţii de familie şi în societate de aceea să ne străduim 
să investim tot ce avem ami bun în noi pentru binele acestor mici făpturi care ne sunt 
încredințate spre a fi iubite, modelate și însoțite în viață.  

În urma derulării parteneriatului grădiniţă-familie am constatat un progres în ceea 
ce priveşte antrenarea prescolarilor 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. 

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 / 
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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.  

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 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 
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grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, aşa încât membrii acestora să devină 
parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

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. 
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Parteneriatul cu părinţii - factor important în educaţia preşcolarilor 
 

 
 

Profesor învăţământ preşcolar Curcudel Gina Manuela 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Iaşi 

Loc. Iaşi, jud. Iaşi 
 

 

        La originea termenului educaţie stau două verbe latineşti: educo, educare ( “ a 
alimenta, a îngriji, a creşte”) şi educo, educere ( „a duce, a conduce, a scoate”). 

        Educaţia presupune un ansamblu de acţiuni şi influenţe mai mult sau mai puţin 
organizate, mai mult sau mai puţin sistematizate şi instituţionalizate, dar întotdeauna 
conştientizate. Educaţia este o activitate sau un proces intenţional; ea este întotdeauna 
concepută şi realizată în prespectiva unor finalităţi.  

        Educaţia este un fenomen social: afirmarea individualităţii şi dezvoltarea 
autonomiei se realizează într-un proces relaţional, cu finalitate socială. Ea nu se 
limitează la o etapă de viaţă, la copilărie , ea tinde spre permanentizare. 

        În funcţie de modul de organizare a educaţiei distingem: educaţia formală, 
educaţia nonformală şi educaţia informală.  

      Educaţia formală se realizează în instituţii specializate, în mod sistematic, pe bază 
de planuri de învăţământ , programe şi vizează , în primul rând, asimilareaunor sisteme 
de cunoştinţe. 

      Educaţia nonformală se referă la totalitatea activităţilor educative desfăşurate în 
afara programului instituţionalizat , activităţi care au un caracter opţional sau facultativ, 
în acelaşi sens se foloseşte şi expresia educaţie extraşcolară. Educaţia nonformală este 
caracterizată de : varietate a conţinuturilor, flexibilitate în abordarea conţinuturilor, 
caracter opţional sau facultativ şi  implicare mai profundă a celor implicaţi în 
organizarea şi desfăşurarea actului educaţional. 

        Educaţia informală se referă la totalitatea ideilor , deprinderilor, obişnuinţelor pe 
care copiii le dobândesc în mod spontan, în afara mediului educaţional instituţionalizat. 
Instituţia şcolară nu este singura care creează situaţii de învăţare; toate instituţiile care 
au un rol educativ ( oricât de mic) familia, mass-media, instituţiile culturale, biserica 
oferă, mai mult sau mai puţin intenţionat, mai mult sau mai puţin sistematic, cunoştinţe 
cu valoare formativă. 

         Educaţia, cu toate formele ei, răspunde unor nevoi de formare a personalităţii 
umane în diverse planuri: intelectual, moral, estetic, religios, tehnologic şi profesional, 
fizic şi sportiv.  
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         Sfera dimensiunilor formării personalităţii s-a lărgit, incluzând valori prioritare 
ale societăţii contemporane : pace şi cooperare, toleranţă, participare şi democraţie, 
nutriţie, petrecerea timpului liber, economie .  

        Posibilitatea angajării factorilor responsabili din mediile formal, informal şi 
nonformal determină gradul de succes al copilului sau, mai bine spus, valoarea acordată 
fiecărui copil. Familia şi comunitatea sunt două componente care au sarcina de a 
sprijini instituţia de învăţământ pentru valorizarea potenţialului fiecărui individ. De 
regulă, această îndatorire se realizează pe baza unor parteneriate, mereu actualizate în 
funcţie de obiectivele urmărite sau de contextul socio-politico-economic care poate 
opera modificări majore de formă şi conţinut.    

         Complexitatea şi dificultatea problemelor, factorii implicaţi în transformarea 
realităţii şi/sau interesaţi de dezvoltarea educaţiei şi exigenţele legate de orientarea 
indivizilor într-un mediu informaţional dinamic, diversificat şi competitiv, impun 
realizarea unui consens axiologic sub forma parteneriatului. 

        Parteneriatul dintre cadrele didactice şi părinţii copiilor se integrează ca un 
segment bine delimitat al parteneriatului educativ. Nivelul de calitate al acestui tip de 
parteneriat este dependent de mai mulţi factori , ca de exemplu: necesitatea de 
colaborare sau de stimulare a acestei nevoi de către cadrele didactice; nivelul de 
responsabilitate, disponibilitate şi competenţă cu care educatorii se angajează în 
dezvoltarea acestui tip de parteneriat, consistenţa activităţilor propuse în cadul 
parteneriatului, posibilitatea de dezvoltare a competenţei de parteneriat din perspectiva 
utilităţii, eficienţei şi funcţionalităţii. 

       Implicarea părinţilor în educarea copiilor aduce beneficii tuturor factorilor 
implicaţi: părinţi, copii, unitate de învăţământ, comunitate. Meseria de părinte 
presupune, cel puţin, un rol diblu în dezvoltarea copiilor. Modelarea unui 
comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, respect şi suport reprezintă 
primul pas în crearea unui climat propice care sprijină învăţarea. Dată fiind importanţa 
participării semnificative la creşterea unui copil atât a familiei cât şi a educatorului , 
parteneriatul dintre educatori şi părinţi este , în general, reglementat de direcţiile de 
acţiune de tipul: creşterea, dezvoltarea/educarea şi integrarea copilului în diverse 
activităţi, în societate şi se prezintă sub numeroase forme în care activitatea propusă în 
mod formal, informal şi nonformal se îmbină/completează şi, de cele mai multe, ori se 
manifestă  ca o relaţie umană profundă şi durabilă. 

         Modalităţile în care îi activăm pe părinţi reprezintă un palier sensibil, deoarece 
familia trebuie privită ca un participant activ care este apreciată pentru informaţiile 
furnizate, asumarea responsabilităţilor. Conştientizarea şi considerarea părinţilor ca 
parteneri egali în procesul educativ constituie direcţia în care trebuie să proiectăm şi să 
derulăm orice tip de acţiune educativă. Unitatea de învăţământ are misiunea de a oferi 
cât mai multe forme de colaborare , de atragere a părinţilor într-un dialog real care are 
ca obiectiv formarea copilului din toate punctele de vedere.  

         Considerăm că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte 
concret din partea familiei, conjugată cu o muncă metodică, pe baze ştiinţifice, din 
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grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi grădiniţă, a 
unei îndrumări suficiente a familiei reprezintă modalităţile de bază în activitate de 
formare a preşcolarului. 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părimții 
 
 
 

Prof. înv. primar Dăgău Nicoleta Cosmina 
Școala Primară nr. 1 Ferice / Buntești 

 

 

 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 
învățătoare. 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; 
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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 
învățătoarea. 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 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. 

 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 
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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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Tradiţiile şi obiceiurile – componentă a culturii româneşti 
 
 
 

Prof. Dalidis Popescu Sidonia –  
Liceul Tehnologic Bustuchin 

 
 
 

Izvorâte din experiența și înțelepciunea 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 au rolul de a transmite valori și de a crea 
punți de legătură între generații. Tradițiile, obiceiurile, portul popular și folclorul 
reprezintă tezaure  inestimabile, care reprezintă  un popor, făcându-l unic, statornic și 
nemuritor.  

Cunoaşterea valorilor identitare capitale, la nivel individual, comunitar şi 
naţional, este fundamentală pentru înţelegerea şi consacrarea locului lor în lume, 
deoarece „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). 

Limpezimea traiului la țară îşi are originea în dorinţa  oamenilor din mediul rural 
de a păstra și a transmite mai departe reguli și obiceiuri din moși-strămoși către 
generațiile tinere. Satul tradițional românesc a trecut peste perioade istorice dificile, 
printre care se numără și comunismul, în care identitatea rurală și multe dintre meseriile 
tradiționale dispăruseră aproape total.  

În ciuda faptului că că migrația de la sat la oraș a avut consecințe negative asupra 
culturii rurale românești, în multe dintre regiunile istorice ale țării  există 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.  

Redescoperirea tradițiilor culturale românești a contribuit la păstrarea și 
valorificarea acestora prin punerea în scenă, reconsolidări arhitecturale, purtarea 
straielor populare, arta populară și culinară, promovarea acestora în mass-media 
națională și locală și prin organizarea diferitelor evenimente care au reunit comunitățile 
interesate de moștenirile culturale și au atras atenția și altor categorii de public asupra 
importanței păstrării culturii românești. 
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PARTENERIAT ȘCOALĂ-FAMILIE ÎN PREAJMA CRĂCIUNULUI  

 
 
 

Prof. Damaschin Eustina Gianina 
Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 
 
 În fiecare an sărbătorile de iarnă sunt un prilej pentru copii, părinți și cadre 
didactice să aducă o notă de veselie, de armonie și de bucurie în școli.  
 Adesea ne stabilim pentru ultimele săptămâni înaintea vacanței de iarnă să 
înveselim sălile de clasă, școala. Să aducem puțin din spiritul sărbătorilor în locul în 
care copii și profesori petrecem împreună mare parte din timpul nostru.  
 Și în acest an după sărbătorirea Zilei Naționale a României, la 1 Decembrie, 
elevii au început activitățile de decorare a sălilor de clasă.  

Brazii, din materiale reciclabile, au înfrumusețat fiecare sală de clasă. Globurile, 
ghirlandele, coșulețele, ornamentele pictate pe lemn sau pe pietre au contribuit la 
înveselirea spațiilor școlare. Pentru iluminatul de sărbătoare am apelat ca de fiecare 
dată la bunăvoința părinților care ne-au „împrumutat” instalații luminoase (cu baterii 
sau conectate la rețeaua electrică). O parte din ornamente le-am realizat în cadrul orelor 
de consiliere și dezvoltare sau la orele educație plastică și la cele de educație 
tehnologică (clasele de gimnaziu) sau la cele de abilități practice și arte vizuale (la 
clasele de învățământ primar). Pentru ca atmosfera să fie una veselă, în cadrul orelor 
de educație muzicală ne-am reamintit frumoasele colinde strămoșești iar sub atenta 
coordonare a profesorilor de muzică sau a doamnelor învățătoare copiii au putut învăța 
noi colinde.   Mai mult, colegii noștri, profesori de limba română sau de limbi străine 
i-au ajutat pe elevii școlii să pună în scenă mici spectacole având ca temă centrală 
Nașterea Domnului Iisus. În cadrul orelor de religie au învățat odată în plus, că 
sărbătoarea Crăciunului nu este doar despre cadouri (deși și Magii au adus daruri: aur, 
tămâie și smirnă) cât mai ales despre a dărui și a primi BUCURIE.  

În acest sens, în școală s-au derulat mai multe proiecte care au urmărit să aducă 
bucuria în inimile altor copii: de la darul din cutia de pantofi, la scrisorile către Moș 
Crăciun și mai ales către „ajutoarele” sale, copiii și părinții din școala noastră, la 
darurile pregătite pentru bibliotecile unor școli partenere din mediul rural, fiecare 
activitate a avut ca scop să aducă zâmbetul și fericirea aceea simplă, constituită din 
multe întâmplări mărunte care fac un bulgăre de BINE atât pentru cei care primesc 
darurile cât și pentru cei care dăruiesc. Anul acesta copiii noștri au dăruit. Au dat din 
ceea ce au avut altor copii care au mai puțin decât ei. Au adus de acasă sau din librării 
cărți pentru copiii care învață în două școli în care nu exista o bibliotecă. Iar alți copii, 
sub îndrumarea „doamnelor” și „domnilor” lor au realizat, aproape în fiecare clasă, 
„colțul cărților”, un colț în care se adună literatură pentru copii, mai mici sau mai mari, 
pentru ca fiecare dintre ei să fie la zi cu lecturile recomandate la orele de limba și 
literatura română.  
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De ce un colț al cărților în plină epocă a digitalului? De ce un colț cu literatură 
într-o perioadă în care ne fuge gândul mai mult la joacă, la sărbători, la vacanță? Pentru 
că, așa cum răspundea o colegă unei întrebări presupuse, lectura contribuie la 
dezvoltarea capacității de gândire a copiilor, pentru că literatura aduce în fața copiilor 
o lume care seamănă adesea cu lumea de vis pe care ei și-o doresc și astfel îi ajută nu 
doar să aibă un vocabular mai bogat ci mai ales îi ajută să își valorifice creativitatea, să 
„scoată la lumină” gânduri și cuvinte frumoase despre oameni, despre natură, despre 
lume.  

Mai mult decât atât, copiii au vrut să marcheze sărbătorile de iarnă cu un moment 
de suflet astfel încât, în ultima zi de școală, înainte de vacață, au hotărât să își colinde 
profesorii. Să aducă tradițiile la ușa cancelariei. Să ne colinde, să ne spună  un 
„plugușor” special, să adreseze gânduri bune fiecăruia dintre noi, să ne „sorcovească”și 
să ne ureze „sănătate, că-i mai bună decât toate”, elevi „harnici și cuminți” dar 
„deschiși la minte, creativi”. 

Părinții ne-au fost, ca de fiecare dată, aproape. Putem spune că suntem niște 
norocoși... Avem o colaborare bună cu părinții. Aceștia sprijină toate activitățile pe 
care noi le propunem și adesea vin în întâmpinarea noastră, contribuind cu idei de 
diversificare a programelor pe care le inițiem. Implicarea dumnealor este de fiecare 
dată foarte importantă.Anul acesta, de exemplu, au rezonat cu peste 100 de copii cu 
situație materială precară, punând în pachete nu doar ceea ce copiii „i-au cerut” lui Moș 
Crăciun ci și multe alte lucruri care să-i bucure. Mai ales au trimis mesaje de prietenie 
unor copii (și familiilor lor) care chiar au nevoie de niște oameni care să îi ajute, să le 
facă sărbătorile mai frumoase, mai liniștite, mai îndestulate.  

Din fericire pentru noi, părinții elevilor noștri dovedesc de fiecare dată, nu doar 
în preajma sărbătorilor, că sunt Oameni deosebiți, pe care ne putem baza ca să facem 
viața senină elevilor noștri dar și altor copii care au nevoie de noi.  

De aceea, ne înclinăm în fața  dumnealor și le mulțumim pentru toată implicarea 
în viața școlii noastre!  
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Colaborarea școală – familie un parteneriat eficient 

 
 

 
Prof. Damian Anișoara  

Şcoala Gimnazială Nr. 43 “Ferdinand”, 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. 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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm. 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile școlare şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 
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      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. 
 
Personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală 
și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 
Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un 
nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi 
situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de 
compasiune.  
 
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 
 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

Beneficiile parteneriatului: 
 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 

consecinţă; 
 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
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 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 
ordin general. 

 Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 
 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

 
În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, școala noastră a iniţiat şi organizat programul tematic „ 
Lecția părinților” având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie 
şi comunitatea locală, evidenţierea potenţialului uman şi profesional al şcolii, 
sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările şi nevoile şcolii, formarea părinţilor 
ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse educative.  

Profesorii şi elevii se pregătesc în timp util prin realizarea de invitaţii, scrisori 
de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai călduros. 
Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în bancă 
şi în pauze alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a participa 
la o gamă variată de activităţi extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii 
săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul de muncă al părinţilor, ateliere pentru 
activităţi practice/ aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în 
activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală 
sau a comunităţii, activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, 
excursii. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 
 

prof. pt. înv. primar Daniela Adriana Stănişteanu  
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău 

 
 

 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum , 

parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale 
acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 
Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
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În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 
       Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de 
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase.   
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de 
colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru 
de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de 
conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și 
el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ 
și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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Calendarul cu delfin 

 
 

Profesor psihopedagogie specială Daniela Vajda 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 

În fiecare an aștept cu drag să vină Moș Crăciun.Ca să-mi fie mai ușor am realizat 
cu doamna mea un calendar: Calendarul sărbătorilor de iarnă, pe care am lipit în ordine 
numerele zilelor din luna decembrie. La 24 este desenată tolba lui Moș Craciun. La 31 
decembrie sunt artificii și apoi o sorcovă. 

Oare ce înseamnă? Aș vrea să-mi dau răspunsuri însă de multe ori nu înțeleg. 
Când vin la școală mai barez câte o zi. Abia aștept Crăciunul! Cred că Moșul îmi va 
aduce și mie ceva ce mi-am dorit. 

 Ce mi-aș dori? Cum aș putea descrie în cuvinte ceea ce eu nu pot rosti… Doresc 
să vin în fiecare zi cu zâmbetul pe buze, doresc să văd în jurul meu doar oameni fericiți 
și  cel mai mult aș vrea  ca Moșul,drag și blând să mă aștepte să îi urez cum pot un ,,La 
mulți ani sfios” și-n acest an eu, un copil mai  special ce nu poate citi sau scrie îți va 
trimite un gând fugar pe-o aripă de vânt. 

Cu prietenul meu cel mai bun și cu ceilalti copii din clasă, la bradul împodobit le 
fac părinților și profesorilor o urare. 

Nu aștept multe de la noul an dar poate voi primi un univers. Un univers cu oameni 
mai buni ce mă acceptă. Nu știu de ce nu ar face acest lucru. Sunt un copil ca ceilalți! 
Nu înțeleg de ce nu mă-nțeleg: sunt un delfin! Până la urmă am desenat pe calendar 
delfinul. Era mare și îmi zâmbea. Era primul meu prieten căruia i-am înmânat 
scrisoarea. Cum ce scrisoare? 

Scrisoarea pentru Moș Crăciun. Nu am cântat, am desenat și-am colorat și  cu 
delfinul l-am așteptat până când zilele din calendar s-au terminat. Am constatat că 
Moșul drag cu un delfin m-a salutat. M-a strâns în brațe și mi-a dat ce mi-am dorit, 
ceva de  nenesperat zâmbete dulci și mângâieri și orice altceva mi-a dat a fost de 
neuitat! 

 

Bibliografie:  
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PARTENERI ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARULUI 

 
 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SEBIȘ, JUDEȚUL ARAD 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR                                    

DĂRĂU LAVINIA VASILICA 
PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR                                    

POP MIHAELA NADINA 
 

 

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. Factorii de bază 
care ajută copilul preșcolar în desăvârșirea propriei educaţii sunt grădinița şi familia. 
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de viaţă, 
sentimentelor, emoțiilor.  

Rolul familiei este important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, 
intelectual, moral și estetic. Grădinița, alături de familie, influenţează, prin condiţiile 
concrete în care se desfăşoară procesul de învățământ, personalitatea copilului și 
formarea acestuia. Părinții, copiii şi comunităţile se influențează puternic unii pe alţii.   

Mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina 
multe dintre valorile lor. Activitatea educativă ce se realizează în grădiniță, 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 grădiniță, în școală şi în 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 cea mai mare parte 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.  Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de 
comportament: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudine, 
cu alte cuvinte, ,,cei şapte ani de acasă’’. 

În cadrul grupei noastre de preșcolari, colaborarea cu părinții este una deschisă, 
frumoasă și cooperantă. Părinții sunt informați cu privire la activitatea desfășurată în 
grădiniță, din toate punctele de vedere. De la cel mai mic aspect, până la cel care se 
referă la procesul educațional. Anul acesta școlar, părinții ne-au sprijinit în 
desfășurarea unor acțiuni specifice sărbătorilor de iarnă. În centrul orașului, am 
colindat în jurul bradului și am participat la decorarea bradului din fața Primăriei, 
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folosind decorațiunile confecționate și cu ajutorul părinților. Aceste acțiuni au fost 
relaxante pentru copii și au adus multă bucurie tututor.  

Momentul artistic dedicat Sărbătorii Crăciunului, a fost filmat și transmis 
părinților prin intermediul rețelelor de socializare. Dat fiind contextul actual, am 
încercat să păstrăm spiritul sărbătorilor și bucuria de a primi și a dărui, într-un cadru 
mai restrâns. Cu toate acestea, preșcolarii entuziasmați au recitat, au cântat și au dansat 
cu mare bucurie și dăruire. La rândul lor, părinții au fost foarte încântați și mulțumiți 
de felul în care i-am surprins. Chiar dacă nu am realizat clasica serbare de iarnă, am 
surprins cele mai frumoase momente și le-am transmis și părinților. Așadar, se poate! 

Doar  prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, grădinița pune bazele unei 
unități de decizie și de acțiune între cei trei factori: grădiniț, familie, comunitate. De 
asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor 
posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului.  Familia oferă primele metode 
comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi.  

Mediul preşcolar ȋl familiarizează pe copil cu micro-grupul social ȋn cadrul căruia 
ȋnvaţă să devină partener, să joace unele jocuri sociale, ȋl obişnuieşte cu programul 
orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea mediului de existenţă. Mediul preşcolar 
stimulează dezvoltarea autonomiei personale şi a independenţei. 

Multe aspecte se pot menționa, însă concluzionez astfel: parteneriatul eficient 
între grădiniță și familie reprezintă elementul temeinic în formarea și dezvoltarea 
preșcolarului. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 
Profesor, Dascălu Vasile  

Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Darabani, jud. Botoșani 
 

 
Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 

cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea 
informaţiei, ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare 
continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, 
precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea 
acestui deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi 
umane, de competenţă şi implicare. 

 
Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 

specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

 
Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de 

realizarea unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care 
să opereze o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor 
factorilor sociali implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi 
ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 

 
Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 

coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea 
copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în 
care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

 
Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 

din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i 
desăvârşească personalitatea. 

 
Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi 

în măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele 
formative legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, 
responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât 
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mai mult traseul de la normă la comportament. 
 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la 
un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune. Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 
 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul 

parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

 

Beneficiile parteneriatului: 
 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele 
altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi 
elevii; 

 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 
 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
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 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 
PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR  

DEACONESCU GEORGIANA - OANA 
GPP OSTROVENI 2, RM. VÂLCEA 

 

 

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; 
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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.  

Din punctual meu de vedere, 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. 

  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. 
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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. 
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SCENETĂ 

„NAŞTEREA DOMNULUI” 
 
 
 

PROF. INV. PRIMAR DECU MARIANA 
SCOALA GIMNAZIALA ,,SPIRU HARET,, OLTENITA, JUD. CALARASI 

 

 

Povestitor 1: 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. 

 

Povestitor 2: În această zi geroasă 

Când zăpada se aşterne 

Şi când iarna-ţi intră-n casă 

Noi vă spunem: „Bună vreme!” 

Ne-ntrebaţi: de ce e bună? 

Pentru că de mult s-a spus 

Într-o seară, tot cu lună 

S-a născut Domnul Iisus. 

Colind: „Afară ninge liniştit” 

Pov. 3:Într-o ţară –ndepărtată 

Betleem intitulată 

Un om cu povara sa 
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Amărât la porţi bătea. 

Îi ruga pe toţi fierbinte 

Şi cu paşnice cuvinte 

Să-l primească peste noapte 

Că soţia îi va naşte. 

Pe copilul cel mai sfânt 

Care vine pe pământ 

C-aşa-i voia Domnului 

Să se nască Fiul Lui. 

 

Pov. 4: El a vrut ca Fiul Sfânt 

Să se nască pe pământ 

Şi-a ales-o pe Maria 

Pentru Fiul Său, Mesia. 

Dumnezeu a hotărât 

Ca Tatăl de pe pământ 

Să fie un om cinstit 

Şi pe Iosif  l-a găsit. 

 

Maria: Dragă Iosif, ca de gheaţă-i noaptea azi 

Oare vom găsi  lăcaş 

Pentru al nostru copilaş? 

Că mi-ar trebui pătuţ 

Să-l pot naşte pe pruncuţ 

Că mi-ar trebui un pat 

Să-l pot naşte pe –mpărat. 

 

Iosif: Stai aici că eu pornesc 

Poate-o casă am să găsesc. 
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Pov. 5: 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, 

Fraţi de neam şi fraţi de glie 

Iosif şi cu-a sa Marie. 

Au ajuns pe înserat 

Într-o iesle ce-au aflat 

Pe la margine de sat 

Şi în iesle au intrat. 

 

Pov. 1: Ieslea era cam săracă 

Câţiva boi şi poate-o vacă 

Dar, de altfel, primitoare 

Cu căldură-mbietoare. 

Şi-ntr-un colţ de iesle , jos, 

S-a născut Iisus Hristos! 

Şi minunea s-a-mplinit 

Şi toţi magii au venit. 

 

Pov. 2: 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. 
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Colind: „O, ce veste minunată” 

 

Pov. 3: Iar în noaptea înstelată 

Pe cer, iată, se arată 

Mai aprinsă şi mai clară 

Mândra stea, steaua polară. 

O stea ce vesteşte-acum 

Că, în noaptea de Crăciun 

El, Mesia, se va naşte 

Lumea îl va recunoaşte. 

Iată că şi steaua pe ceruri  luceşte 

Şi din răsărituri la toţi povesteşte, 

Că aici, în  lume, sub un cer frumos, 

S-anăscut Domnul Iisus Hristos. 

Colind : „Steaua  sus  răsare” 

 

Pov. 4 : Îngerii au coborât 

La păstori , de i-au trezit 

Îndemnându-i să purceadă 

Pe Hristos şi ei să-l vadă. 

Păstor 1: „Ciudat vis am mai visat 

Îndtă ce m-am culcat 

Să mergem la Betleem 

Pe Mesia să-l vedem. 

Păstor 2: „Parcă cerul s-a deschis 

Să mergem că nu e vis”. 

Păstor 3: „Fraţilor, să ne grăbim 

Pe Mesia să-l găsim 

Cu daruri să ne-nchinăm 

Bucurie să aflăm” 
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Colind: „Trei păstori” 

 

Înger: 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 

Aprinse, bucuria 

Azi s-a născut un salvator 

Azi s-a născut Mesia. 

Înger : Cei 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. 

Magul 1: Suntem trei magi călători 

Crai, ca fraţii iubitori 

Pretutindenea călcăm 

Şi de-mpărat întrebăm 

Din Persida am  plecat 

Şi-o stea ni s-a arătat 

Pe cerul înstelat. 

Magul 2: Eu sunt magul Melchior 
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O stea mi s-a arătat 

Pe cerul înseninat 

Şi din prooroci aflând 

Că se va naşte curând 

Mare împărat pe pământ 

Am plecat ca să-l găsesc 

Să mă-nchin şi să-l slujesc. 

Magul 3: Eu sunt magul Baltazar 

De la Persida am  pornit 

Pe steaua ce s-a ivit 

Şi-n prooroci citind 

C-o să se nască 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 

Ca unuia lui Dumnezeu. 

Înger: Magii dacă au plecat 

Steaua iar s-a arătat 

Şi-au mers până au ajuns 

Unde-a fost pruncul născut 

Cu daruri s-au închinat 

Ca la un mare împărat. 

Sfioşi, pruncul au privit 

De-atâta drag au amuţit 

În faţa micului Hristos 

Ei au pus darurile jos. 

Era atâta de frumos 

Copilul nou-născut, Hristos! 

414



Şi-n jurul capului avea 

O aură care sclipea. 

Magul 1: „O, Doamne, Împărate Sfinte 

Primeşte a noastră cinste!” 

Magul 2: „Te rugăm ca  să primeşti 

De la noi daruri cerşti”. 

Magul 3: „Aur, smirnă şi tămâie 

De pomenire să fie”. 

Iosif: „Păstori şi magi iubiţi vă mulţumim 

Noi, darul vostru îl primim 

Cu toţii să vă bucuraţi 

De Iisus dacă aflaţi 

Prunc trimis de Dumnezeu 

Să ne izbăvească de rău. 

Maria: „Să legănăm copilul sfânt 

În inimă cu vesel cânt 

Cu voie bună să-i cântăm 

Mereu să-l binecuvântăm 

El vine de îngeri albi purtat 

Să spele lumea noastră 

De rău şi de păcat”. 

Pov.5:Şi ningea, mări, ningea, 

Şi zăpada se-aşternea 

Dar în ieslea sărăcită 

Măicuţa e fericită 

Căci a născut cu folos 

Pentru oameni, pe Hristos. 

Mama pruncul a-nfăşat 

Şi în iesle l-a culcat 

În iesle pe fân uscat 
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Pe al lumii împărat. 

Colind: „Astăzi s-a născut Hristos” 

 

Jos pe paie, pruncuşorul 

Doarme dulce, ca un miel 

Mama Sa, de drag, răpită 

Nu-şi ia ochii de la el. 

În genunchi, mai la o parte 

Sta Iosif, gândind mereu 

La adâncul din misterul 

Dragostei lui Dumnezeu. 

 

Un păstor 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 îi dezmiardă 

Drăgălaşul lui picior. 

Maria: „Iosife, priveşte! Iată! 

Au venit cu toţi să vadă 

Pruncul nostru drag şi sfânt!” 

Iosif: „Dar de ce plângi tu Maria?” 

Maria: „Căci astăzi s-a născut Mesia 

Pe care toţi îl aşteptară 

Şi nu plâng de supărare 

Ci de bucurie mare 

Pentru pruncul mult visat 

C-a venit să izbăvească 
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Omenirea de păcate 

Şi la toţi să povestească 

De iubire şi păcate. 

Iosif: „Dormi, drăguţule Iisus 

Dormi, odorule nespus! 

Nani, nani, prunc de crai 

Cu glas blând, cu păr bălai 

Două stele-s ochii tăi 

În obraji îţi ard văpăi 

Dormi odorule iubit! 

Dumnezeu nemărginit” 

Înger: Şi-apoi ieslea cea săracă 

De la Betleem , mai jos 

S-a îmbogăţit pe dată 

Cu surâsul lui Hristos. 

Iar surâsul lui angelic 

Eu vă spun , la toţi, să ştiţi 

Ne alintă peste veacuri 

Şi ne face fericiţi. 

Fericire care-n casă 

V-o dorim la fiecare 

S-aveţi toţi viaţă frumoasă 

O eternă sărbătoare. 

 

Haideţi cu toţii degrabă 

Să-i aduceţi prinos 

Să-i faceţi loc în casă 

Copilului Hristos. 

Şi pe noi, iubiţi părinţi 

Ca şi mama lui Hristos 
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Să ne creşteţi, buni, cuminţi 

Să vă fim tot de folos. 

Toţi: Iar acuma un colind 

Vrem să îl cântăm frumos 

Ca să nu uităm nicând 

De naşterea lui Hristos. 

Colind: „Deschide uşa creştine” 

 

1. De-atunci, în seara de Crăciun 

Creştinu-mparte ce-i  mai bun 

Sărbătorind cum se cuvine 

Această naştere divină. 

Şi pe la case se opresc 

Şi gospodarii îi cinstesc 

Covrigi, plăcinte, cozonaci 

Cu dărnicie-ndesă-n saci. 

 

2. Copiii pleacă la urat 

Şi nu se-opresc din colindat 

Pănă ce toţi n-au ascultat 

Povestea lui Iisus cel lăudat. 

C-aşa-i în seara de Ajun 

Sunt obiceiuri din străbuni 

Acum se-aude de pe drum 

Că vine-n poartă Moş Crăsiun. 

Cântec: „Moş Crăciun a-ntârziat”. 
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Elemente cheie în educaţia elevilor  
 

 
Profesor Demetrescu Dana,  

Liceul Teoretic Sebiș, Judeţul Arad 

 
Luând ca punct de pornire implicarea și influenţa pozitivă a părinţilor in 

educarea copilului pentru viitorul apropiat, și anume anii de școală, rolul familiei 
reprezintă cheia integrării copilului în viaţa școlară, în abordarea experienţei de 
invatare, în atitudinea faţă de ceilalţi copii și adulţi din jur, în exprimarea preferinţelor 
și în formarea propriilor valori morale și etice ale copilului. Succesul școlar al unui 
copil începe înainte ca acesta să intre în școală.  

Copiii ai căror parinţi pun accent pe muncă și invăţare au șanse mai mari sa tindă 
spre o educaţie superioară și o cariera de succes. La polul opus se situează familiile 
care arată dezinteres pentru efortul de orice fel, pentru evoluţie sau pentru calitaţile 
morale.  

O multitudine de studii au demonstrat că un nivel înalt de implicare parentală in 
activităţile educative contribuie la succesul activităţii școlare eficiente.  

In termeni generali, orice fel de parteneriat intre părinţi și școală este definit de 
câteva elemente cheie: 

 Respecta nevoile, aptitudinile si preferintele elevilor 
 Ajuta familiile sa se implice in mod activ in activitatile de educare si invatare  
 Ia in considerare diverse bariere sociale, financiare, de atitudine sau mentalitate 

si incearca sa gaseasc solutii eficiente  
 Considera fiecare partener implicat ca fiind o sursa unica si valoroasa de 

informatie 
 Permite parintilor sa participe ca factori de decizie in conturarea si desfasurarea 

activitatilor educative   
 Creeaza oportunitati de invatare mai bune pentru elevi  

Putem menţiona si câteva dimensiuni cheie ale parteneriatului dintre părinţi și școală, 
printre care: comunicarea onesta, realista si eficienta, recunoasterea rolului esential al 
familiei in educatie si dezvoltare personala, luarea de decizii in interesul elevilor, 
respect si responsabilitate fata de efortul tuturor celor implicati.  

BIBLIOGRAFIE:  

Ausubel, P. D., Robinson, R. F. (1981) – „ Pedagogia secolului XX. Învăţarea 
în şcoală”, București, EDP; 

Ion Albulescu, Pedagogia comunicării, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 2006 
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„Serbarea de Crăciun” atât la școală cât și acasă 
 

 
Prof. Denes Melinda Andrea,  
C.S.E. I. „Orizont” Oradea 

 
Situația pandemică din ultima vreme a forțat școlile să găsească diferite soluții 

pentru a face față acestei perioade atipice. Aceste noi provocări legate de învățarea 
online au adus schimbări atât pentru profesori, elevi cât și pentru părinți.  

Trebuie să recunoaștem că reușita activităților noastre a depins și depinde de 
implicarea/sprijinul părinților mai ales dacă vorbim de copii cu diferite dizabilități, care 
nu se descurcă în lumea digitală și depind în totalitate de părinții lor. Astfel, în contextul 
actual, aceste legături par a fi mai necesare ca niciodată.  

Părinții vor deveni aliații  noștri, mâna noastră în educarea/recuperarea copilului. 
Doar așa putem oferi acces temporar la instruire/recuperare și suport într-o manieră 
rapidă și fiabilă, în timpul unei situații de criză. Noroc că familia de azi, prin structură 
și mod de viață, este deschisă timpului modern, încercând o adaptare cât mai bună la 
diferitele schimbări.  

Dacă lucrurile se continuă așa educația online va deveni în cele din urmă o 
componentă integrantă a educației școlare și va determina întărirea legăturii dintre 
părinți şi școală într-o formă și mai pronunțată. Dar să nu uităm că integrarea 
tehnologiei informației în educația elevilor cu dizabilități  poate să funcționeze bine și 
eficient dacă triunghiul părinte-profesor/terapeut-copil are la bază încrederea, 
cunoașterea, colaborare, iar alegerea resurselor de învățare presupune creativitate, 
intuiție și o foarte bună organizare. 

Școala nu este și nu va mai fi la fel ca înainte. 
Organizarea serbărilor și participarea la aceste serbări de 
către părinți suferă schimbări.  

Părinții nu mai au acces în școală, ei pot participa la 
activitățile școlare/extrașcolar doar online. Așa s-a  întâmplat 
și în cazul părinților, care au copii în  clasa a IX-a, la C.S.E.I. 
„Orizont” Oradea.  

Ei au participat la „Serbarea de Crăciun” mediată de 
tehnologie. Au urmărit cum se împodobește Pomul de 
Crăciun din clasă cu podoabe și decorațiuni care au fost 
confecționate de elevi și au ascultat colinde cântate de copiii 

lor: ”O brad frumos!”, ”Steaua sus răsare!”, ”Dom, Dom să-nălțăm!” și la finalul 
activității s-au bucurat și ei de sosirea lui Moș Crăciun, care împarte cadouri elevilor. 
Părinții din spatele ecranului devin emoționați de cele văzute, încearcă pe cât posibil 
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să se implice, dar online-ul nu poate înlocui participarea directă  sau îmbrățișarea 
părintească.  

Indiferent de modalitatea de participare toți au fost încântați de această întâlnire, 
părinții au mulțumit pentru invitația făcută și și-au exprimat dorința de a mai participa 
și cu alte ocazii la asemenea evenimente.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 
 

Prof. înv. preșc., dr. Diana Mihaela MOJOLIC 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 30 „MUGUREL‟, Oradea 

 

 

Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil 
- părinţi vor marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco). 

 

 Activitatea desfășurată în grădinița de copii, reprezintă o acțiune unitară și 
coerentă, ce are în centrul ei copilul. Educația timpurie, reprezintă primul contact al 
copilului cu sistemul de învățământ, intrarea în grădiniță marchează momentul în care 
acesta se deprinde ușor din sânul familiei. Astfel, se creează o strânsă legătură între 
educația oferită în grădiniță și familie, precum și cu mediul social din care copilul 
provine, devenind parteneri în dezvoltarea copilului.  
 Familia este dispusă la colaborare cu grădinița în funcție de motivația care i-a 
determinat spre înscrierea copilului în mediul educațional preșcolar, însă cadrul 
didactic are menirea de a transforma orice părinte într-un colaborator. Tipologia 
familiilor în funcție de motivația după care ele caută grădinița evidențiază următoarele:  

- “familia care recurge la grădiniță din dorința disciplinării copilului; 
- familia care caută grădinița ca pe o ultimă soluție pentru rezolvarea problemei 

supravegherii copilului 
- familia care recurge la grădiniță din imitație (pentru că și alți cuoscuți fac la fel) 
- familia care îi recunoaște grădiniței meritul de a oferi programe educative 

stabile, uneori mai coerente decât cele eferite de ea însăși” (Păiși Lăzărescu, 
Ezechil, 2017, p. 223) 

 Suportul pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care 
operează Curriculumul pentru Educația timpurie, evidențiază modalitățile de implicare 
a părinților în viața grădiniței: întâlniri individuale periodice, participarea părinților la 
activitățile copilului (curriculare și extracurriculare), implicarea acestora în activități 
educative în cadrul proiectelor naționale, organizarea unor întâlniri de grup cu părinții, 
a unor cursuri destinate acestora, etc, spre realizarea acestora, "educatorul trebuie să:   

-  analizeze contextul de social şi de viaţă al copilului şi să determine care sunt 
efectele asupra dezvoltării sale;  

- analizeze fiecare progres (sau regres!) al copilului împreună cu părinţii, pentru a 
găsi împreună soluţii eficiente pentru stimularea evoluției copilului;  

- ofere părinţilor informaţii despre dezvoltarea copilului şi susţinere în dezvoltarea 
capacităţilor parentale;  

- susţină părinţii în definirea intervenţiilor educative pe lângă propriul copil;  
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- reflecteze permanent asupra propriilor trăiri în raport cu relaţiile pe care le 
construieşte cu părinţii.” (Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte 
și instrumente cu care operează Curriculumul pentru Educația timpurie, pag. 76). 
De-a lungul timpului, în practica didactică, am experimentat diverse activități în 

parteneriat cu părinții, mai ales în preajma marilor sărbători:  
Serbări cu participare directă sau în condiții de pandemie, serbare filmată; 

activitate practică cu implicare activă a părinților – Coronița Crăciunului, De ziua ta, 
Mămico!, Sărbătoarea Iepurașului; activități de voluntariat - Târgul de Crăciun – 
expoziție cu vânzare,  Dăruim din suflet – donare de jucării pentru copii nevoiași; etc, 
constatând importanța și implicațiile pentru și asupra copiilor. Astfel, părinții se 
familiarizează cu contextul grădiniței, au posibilitatea de a observa cum sunt 
desfășurate activitățile educative în grădiniță, de a-și cunoaște copilul într-un alt mediu 
decât cel familial, de a-i cunoaste progresul, de a petrece timp de calitate cu copilul, 
etc.  

De asemenea, este benefică și are o importanță extremă pentru copil, cultivând 
curajul și activând stima de sine, participând la dezvoltarea psiho socială a acestuia. 
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MAGIA SĂRBATORILOR DE  CRĂCIUN 

 

 
Prof. Dica Alina  

Colegiul ‘’ Țara Bârsei, Prejmer 
 

 

Se spune că fiecare popor se definește prin tradițiile lui, iar poporul român, creștin 
fiind, sărbătorește Nașterea Mântuitorului, coborârea și întruparea lui Dumnezeu 
pentru salvarea și restaurarea chipului dumnezeiesc în om, după cum afirma într-o 
lucrarea sa, ”Jertfă și răscumpărare” ,părintele Galeriu.  

In apropierea Crăciunului, românii împodobesc bradul, acest  dublu al omului, în 
anumite tradiții de înmormântare, obicei care are și conotații răspândite acum în toată 
lumea,  legate de cadourile pe care le lasă sub el Moș Crăciun. Totodată, de Crăciun se 
cântă colinde. Conform tradiției, Dumnezeu a lăsat pe pământ colindele cu scopul de a 
ne scăpa de păcate, iar când acestea nu se vor mai auzi, răul va prinde putere pe pământ. 
Aceste ritualuri, performări care funcționează ca “istorisiri exemplare”, reiterează, așa 
cum spune Mircea Eliade în ‘’ Aspecte ale mitului‘’, o anumită realitate. 

Despre colinde, dna prof dr, Giurgiu Rodica, de la Colegiul ‘’ Țara Bârsei ‘’, 
Prejmer , a scris chiar o lucrare de doctorat publicată sub titlul ‘’ Poezia colindelor ‘’.   
In această lucrare  excepțională, dna prof .Giurgiu face niște delimitări conceptuale , 
amintind –o pe cea făcută de Atanasie Marian Marinescu,  între colinde religioase și 
colinde lumești. Colindele lumești, spunea Gheorghe Vrabie în lucrarea “Folclorul, 
obiect-principii-metodă-categorii” ‘’ au caracter individual, în centrul lor stând munca 
omului, dragostea pentru natură, sentimente erotice, în timp ce colindele religioase, 
deși se referă la aspecte creștine biblice, au ca sursă legenda orală și cartea populară cu 
largă circulație. Mihai Coman in ‘’ Studii de mitologie‘’ , specifică dna prof Giurgiu, 
consideră că prin colind se face o comunicare cu divinitatea prin cuvânt, inlocuindu-se 
forma mai veche a unei practici rituale.’’ Probabil că în evuri străvechi, comunicarea 
cu orizontul sacral era trăită sub forma unor ample înscenări rituale, în care zeul( 
întruchipat de un personaj mascat) trecea de la o gospodărie la alta, aducând cu sine 
binecuvântarea mult așteptată. Ulterior, funcția a fost preluată de textele colindelor, 
care narează mituri ori complexe ceremoniale străvechi.‘’ Nu în ultimul rând, reputatul 
Andrei Oișteanu subliniază faptul că  prin colinde, nu se relatează un simplu eveniment, 
ci toată lumea, colindători și colindați, participă la retrăirea menținerii Cosmosului ‘’ad 
infinitum, pe spirala ontologică’’ . 

Pornind de la toate aceste aspect expuse, fiecare școală duce mai departe tradiția 
colindelor și a celorlalte obiceiuri de Crăciun, ‘’Plugușorul’’, ‘’Capra’’ etc. A fost și 
cazul colegiului nostru, ‘’ Țara Bârsei ‘’ unde elevi, părinți, profesori , chiar foști 
angajați ai școlii, a sărbatorit cu un program artistic deosebit . Îmbrăcați în costume 
populare, elevii, profesorii și chiar angajați ai personalului auxiliar, au cântat colinde 
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și au performat ‘’Plugușorul’’. A fost invitat chiar și un preot care a cântat o colindă 
religioasă. Părinții au fost implicați pentru a susține procurarea de costume populare și 
pentru recompensarea colindătorilor ca altădată, cu colaci, cu nuci și mere. 

Colindatul, așa cum se practica odinioară, rămâne o formă de a păstra echilibrul 
în Cosmos,dar și de a duce mai departe tradițiile poporului nostru. Prin școală, elevi, 
părinți și profesori participă într-o stare de comuniune la sfintele sărbători de iarnă. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 
 

 
Prof. înv. primar: DICHIS MARILENA LARISA 

Șc. Gimn. Nr. 15, Dr. Tr. 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.” 

 
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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.  
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La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.    Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
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Colindul copiilor din Dobrogea 

 

 
Dinescu Viorica 

 
 
 

Sunt născută în Dobrogea, părinții mei sunt născuți în Dobrogea, bunicii mei de 
asemenea. Pot spune că am in spate, peste 100 de ani de Dobrogea. 

În Dobrogea, obiceiurile de Crăciun au un fond comun cu celelalte zone ale ţării, 
pentru că foarte multe au pătruns în această zonă prin transhumanţă, ca şi prin politica 
de colonizare a statului din cele trei valuri venite din Muntenia, Moldova şi Oltenia.  

În Dobrogea  există o varietate mare de colinde (colinde de fată, de tineri 
căsătoriţi, de mort, de străin, de cioban, de pescar etc.). Tatăl meu ne colindă în fiecare 
an, “Colindul de Fată”  și „Astă seara-i Seara Mare”. Poate am să scriu și despre aceste 
colinde cântate de cetele de flăcăi, dar acum intenționez să vă fac cunoscut un colind 
vechi, de peste un veac,  cântat de copii. 

Părinții mei sunt din satul Vlahii, comuna Aliman. Un colind al copiilor, specific 
zonei este „Chitii – Mitii“. Colindele copiilor sunt scurte şi hazlii, vestesc sărbătoarea, 
urează belşug şi sănătate şi mai ales cer daruri, pe care gospodinele le pregătesc din 
timp: colăcei, fructe şi, bineînţeles, bani .Vă redau câteva din versurile acestui colind, 
asa cum își aduce mama aminte: 

 
"Chiti-mitii, după sac 

Zgâii ochii la colac 

Dați colacu’ și hornacu’ 

Că plecăm la altă casă 

Că e fata mai frumoasă 

Și slănina mai gustoasă". 

 

Bineînțeles că acest colind a fost înlocuit cu „Bună dimineaţa la Moş Ajun“, dar 
a rămas vorba că: “ vin copiii cu Chiti-Mitii”. 

 
De obicei, copiii colindă în dimineaţa Ajunului de Crăciun până la prânz. La 

Aliman, Vlahii, Rasova, Cochirleni, Constanța, şi în general pe limesul dunărean 
colindatul începe dis-de-dimineaţă, înaintea apariţiei zorilor, şi se termină a doua zi, 
când se luminează bine. 
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Obiceiuri și tradiții românești 
de Crăciun și Anul Nou în Muntenia  

 
 

Prof. Dinu Vasilica 
Școala Gimnazială Nr. 1 Modelu, jud. Călărași 

 

 
Crăciunul este poate cea mai importantă sărbătoare religioasă a românilor. 

Creștinii celebrează Crăciunul, sărbătoarea Nașterii Domnului, în fiecare an, pe 25 
decembrie. Există multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și, chiar dacă 
unele dintre ele au fost înlocuite, multe altele s-au păstrat.  În satele românești din 
Muntenia, pe malul Borcei, tradiția se mai păstrează cu mai puțină intensitate în 
privința unor obiceiuri. Cu toate acestea, femeile și bărbații încep pregătirile cu mult 
timp înainte de această sărbătoare. Bărbații își fac ordine în gospodării, iar femeile își 
curăță casele, mormintele celor trecuți în neființă. 

Atmosfera sarbătorilor de iarnă se face simtită începând cu ziua Sfantului 
Nicolae (6 decembrie), când copiii asteaptă nerabdători cadourile din ghetuțe. iar cei 
mici învață colinde care anunță nașterea lui Iisus si împodobesc bradul. 

Un alt obicei al Crăciunului  este pe  de 20 decembrie, când este  Ignatul, atunci  
se taie porcul, se intră în sărbătorile de iarnă. Bărbații solicită ajutorul vecinilor, rudelor 
pentru sacrificarea porcului. Acesta este spălat, curățat, dat cu sare și apoi acoperit 
pentru frăgejirea șoriciului. O bucurie imensă este cea a copiilor care se urcă pe porcul 
acoperit și gustă din șoriciul proaspăt și gustos. Asta va aduce un an fără boli și plin cu 
bogății și sănătate. În acest timp gazda și cei care au ajutat servesc o ceașcă de țuică 
fiartă și îi urează gazdelor ,,Să îl mâncați sănătos”! Femeile pregătesc bucate 
tradiționale specifice acestei sărbători dar și a zonei: cozonaci, colaci, sarmale, tobă, 
cârnați, lebăr, șunca afumată și alte bunătăți românești. 

 Din această zi și până la Crăciun, începe umblatul cu capra, brezaia, colindul 
,,Bună dimineața!”al copiilor, dar și al adulților, cu scopul de a aduce rodnicie 
recoltelor și bunăstare oamenilor și animalelor din ogradă. 

În ajunul Crăciunului, în noaptea de 23 spre 24 decembrie, în sudul țării se merge 
la cimitir pentru  tămâierea mormintelor, se dau pungi cu alimente de post pentru 
sufletele morților, Tot în această perioadă încep și colindele de Crăciun, care anunță 
Nașterea Domnului. Colindătorii sunt răsplătiți cu covrigi, mere, nuci și turte specifice, 
dar mai nou lumea oferă și bani. În Ajun de Crăciun există obiceiul de a se împodobi 
în casă sau în curte un brad cu diferite globuri, cu beteală, instalașii ori cu bomboane 
de ciocolată și în așteptarea lui Moș Crăciun, odinioară Moș Gerilă copiii se uitau pe 
fereastră până adormeau. 

În noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie românii sărbătoresc Anul Nou, numit 
îngropatul Anului sau, mai recent, Revelion. Personificare a Soarelui, Anul este numit 
An Vechi înainte de miezul nopții de Revelion și An Nou după miezul nopții. 
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Divinitatea Anului se naște, crește, îmbătrânește și moare împreună cu timpul 
calendaristic pentru a renaște după 365 de zile, respectiv 366 de zile în anii bisecți. 

În noaptea de 24 spre 25 decembrie se formează diferite cete de colindatori  
adulți care merg să vestească sărbatoarea și să ureze gazdelor sănătate, belșug și noroc. 
În trecut ei se costumau în diferite personaje reprezentând unele gazede și cântau 
colinde specifice: de flăcău, de fată mare de militari, de soție, de gospodar etc. Unii 
dintre ei erau ironizați sau apreciați  pentru anumite deprinderi/ defecte și calități pe 
care le aveau. Gazdele nu se supărau, ba din contra  răsplăteau colindătorii cu 
vin,mâncare și bani,  

În data de 31 decembrie , pe la prânz, copii merg cu plugușorul iar la sfârșitul 
fiecărui colind, ceata de colindători primea ca răsplată pentru urări  Pe vremuri, aceasta 
consta în: covrigi, gogoși, nuci, mere, cozonac. 

Bineînțeșes că există și multe superstiții. Se spune că în această zi nu trebuie să 
împrumuți nimic din casă, altfel vei alunga norocul. Sărbătoarea nașterii lui Iisus este 
simbolul vietii, al bunătății și speranței, perioadă în care oamenii își îndreaptă atenția 
către valorile spirituale, dar și către comunitate. 

De Anul Nou, muntenii mai păstrează o tradiție foarte veche, de altfel întâlnită 
în toată țara: Capra. În această zonă, capra poartă numele de brezaia și are o 
semnificație care se pierde în negura vremurilor. Sătenii spun că măștile populare 
extrem de expresive sunt întruchiparea sufletelor celor decedați care au revenit pe 
pământ; în ele sunt adunate spaimele, arhetipurile și legăturile cu lumea spiritelor, iar 
jocul lor reprezintă alungarea vechiului an și regenerarea. Spectacolul foarte colorat și 
vesel îmbină dansul, jocul, dialogurile comice, cântecele și urările, scoțând la suprafață 
și unele ironii și aluzii ținute în frâu de-a lungul anului. 

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, 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. 

În ajunul Anului Nou, în Muntenia, cete de flăcăi și de bărbați tineri merg cu 
Plugul. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de 
fertilitate, Plugușorul a ajuns o urare obișnuită de recolte bogate în anul care abia 
începe. Textul este în excelență o narație privind muncile agricole, recurgând la 
elemente fabuloase. Începe cu aratul însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de 
clopoței, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug în 
miniatură sau de buhai. Aceste cete confecționează  buhai sau buga dintr-un tub, țeavă 
cu diametru mai mare și un capac de lemn unde leagă la capăt fire de păr din coada 
calului. Cu palmele umede trag de fire, scoțând sunete care imită mugetul boilor. 

Semănatul este un obicei agrar, structurat după modelul colindelor și practicat 
de copii în dimineața zilei de Anul Nou, după încheierea Plugușorului. Colindătorii 
purtând traiste de gât încărcate cu semințe de grâu, secară, orz, ovăz, mai rar cu 
porumb, intră în case, aruncă boabe cu mâna, imitând semănatul pe ogor, și urează 
gazdelor sănătate și roade bogate. Ei sunt răsplătiți cu mere, colaci sau bani. A doia zi, 
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gospodinele adună semințele și le duc în grajdul vitelor, pentru a fi sănătoase peste an 
sau le dau păsărilor. 

Umblatul cu Sorcova este un alt obicei îndrăgit de copii de Anul Nou, în ziua de 
Sf. Vasile.  Ei confecționează sorcove din cu flori de hârtie colorate sau  poartă o 
crenguță înmugurită de copac și merg la rude, vecini prieteni pentru a-i sorcovi spunând 
textul arhicunoscut ce seamănă cu o vrajă, transmițând vigoare și tinerețe celui vizat, 
Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar ''surov'' (verde fraged), aluzie la ramura 
abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore.  

Începând cu această zi și până la Bobotează, copiii umblă cu Steaua. Fiecare copil 
este costumat în personajele ce pun în scenă nașterea lui Hristos și șiretenia lui Irod care 
a poruncit uciderea pruncilor. 

Poartă o cruce mare din lemn împodobită cu hârtie colorată pe care sunt scrise 
datele lui Iisus și pornesc să colinde ,, Steaua sus răsare”!  purtând  pe cap o coroană din 
hârtie aurie.  

 
Însă, cel mai important este faptul că, de Crăciun, toată familia se adună în jurul 

mesei să sărbătorească nașterea Domnului Iisus Hristos. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 
Prof.  Dobre Aurelia-Georgeta 

Școala Gimnazială, Comuna Măgurele, jud. Prahova 
 

 

        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 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 membrii 
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, aceastea 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). Gradul de implicare al 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. Reacţia 
școlii, 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 
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mai raţionala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a 
trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt 
organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile 
care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele 
însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile.  Când 
şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii.  

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 școală 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; 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. 

        Școala poate avea un rol, în acest proces, prin a face primul pas în stabilirea 
relaţiilor cu familiile, care pot reprezenta baza recunoaşterii reciproce, a încrederii şi 
respectului. Implicarea familiilor în activităţile şcolare reprezintă elementul 
fundamental al procesului de şcolarizare al copiilor. Primul pas în a găsi un teren 
comun de lucru este acela al recunoaşterii şi al înţelegerii întregului mediu al copilului. 
Aceasta nu înseamnă ca şcoala să îşi asume întreaga responsabilitate pentru educaţia 
copiilor. Nici părinţilor nu li se cere asta. Scopul urmărit este acela de a realiza 
programe educaţionale care integrează familia şi copiii. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002; 
Stăiculescu Camelia -,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriat pentru educaţie, 2007 
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SERBAREA CRĂCIUNULUI LA PREȘCOLARI  

CU PARTICIPAREA PĂRINȚILOR 
 
 

Prof. Dobrin Maria Mihaela,                                                             
Grădinița Zâna Florilor, București 

 
 
 

Crăciunul,  în întreaga lui dimensiune reprezintă însemnătatea crucială pe care a 
avut-o şi o are în evoluţia umanităţii, naşterea lui Hristos, fiul lui Dumnezeu 

Pretutindeni în lume, popoarele creştine, între care şi poporul român, celebrează 
de secole Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos, 
în   data   de   25   Decembrie,  sărbătoare   marcată   de manifestări religioase, de 
colinde, de obiceiuri şi tradiţii specifice fiecărui popor.                                                                   

Crăciunul este pătrunderea iubirii în această lume întunecată şi rece, este calea 
prin care în toate inimile pot să pătrundă iubirea şi bunătatea.                 
Sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea colindelor străbune, care vin din adânc de 
istorie şi cu care am străbătut veacurile păstrându-ne credinţa şi iubirea .                 
Serbarea de Crăciun este cea mai îndrăgită de copii. Se stie din moşi strămoşi ca 
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, sau, cadourile cerute lui Moș Crăciun. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospeţimea şi candoarea 
protagoniştilor,prin neântrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin naturaleţea şi firescul 
comportamentului lor scenic. Sub semnul veseliei exprimate prin poezie, cântec şi 
dans, de fiecare dată organizarea şi desfasurarea serbărilor în parteneriat cu părinții, a 
fost şi va ramane un moment unic pentru copii, părinți si educatoare. Noi, educatoarele 
încercăm să transmitem din generatie în generatie, portul, graiul, obiceiurile şi datinile 
asa cum le-am moştenit de la străbuni, prin serbarea Crăciunului.                                                  

Atmosfera de sărbatoare din sala de festivităţi prin ornarea şi decorarea cu 
elemente specifice sărbătorilor de iarnă, cu ajutorul părinților, 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 traditiilor de Crăciun.                 
Pentru reuşita ei am avut în vedere: audierea colindelor, împodobirea sălii de grupă 
împreună cu părinții, împodobirea bradului, pregătirea cadourilor etc. În acest cadru 
copiii au interpretat cu multă plăcere roluri de: Iarna, Anul Nou, Anul Vechi, stelute, 
fulgi, oameni de zapada, îngerași etc. 

Profunde  trăiri  emoţionale  provoacă poeziile  specific  
acestor   sarbători   religioase,   dar   şi scenetele în versuri legate de aceasta, 
exemplu: „Povestea Naşterii lui Iisus Hristos.  

Poeziile din cadrul serbărilor de Mos Craciun au provoacat în sufletul copiilor și 
părinților adânci emoţii, în primul rând legate de cadourile pe care le vor primi ca 
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răsplată pentru faptul că i-au spus moşului o poezie, iar pe de altă parte legate de 
semnificaţia acestei sărbatori,  sărbătoarea „Naşterii Domnului Iisus Hristos". 

 
 
 
BIBLIOGRAFIE:                                                                                                                   

Vasilica Duțu, Serbare pentru Moș Crăciun- Scenete, Editura DPH, 2011 
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MAGIA CRĂCIUNULUI  
 
 
 

Dobroica Laura – Amalia 
Profesor învățământ preșcolar 

Grădinița P. N. Nr. 7 Arad /  
         Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 

 
 
Crăciunul este pentru copii cea mai așteptată sărbătoare.  
Copiii învață de mici că în Ajun se împodobește bradul, apoi dimineața apar, ca 

printr-o minune, exact cadourile pe care le-au cerut moșului. Ei cred cu tărie că pentru 
a primi ceea ce își doresc, este nevoie să ceară moșului, eventual printr-o scrisoare, și 
apoi să fie cuminți, dar să-și îndeplinească și responsabilitățile (să participe activ la 
activități, să strângă jucăriile, să aranjeze cărțile în bibliotecă etc).  

Încă de mici ar fi bine să învățăm copiii ce reprezintă de fapt Sărbătoarea 
Crăciunului, și anume celebrarea Nașterii Domnului.  

În această perioadă le-am citit povești și legende despre Crăciun, despre nașterea 
lui Iisus, semnificația simbolurilor, a cadourilor și a culorilor Crăciunului (”Conni 
sărbătorește Crăciunul”, de Liane Schneider și Eva Wenzel-Burger, ”Crăciunul Perfect 
al Emei”, de Ioana Chiget Macoveiciuc, ”Lama Lama de Crăciun”, de Anna Dewdney, 
”Magia Crăciunului”, ”Minunea de Crăciun”, de Flori Neagu etc). E important să-i 
învățăm că este o sărbătoare sacră, importantă în toată lumea. 

Încă de pe 6 Decembrie am început să ne pregătim sala de clasă de sărbătoare. 
Am ascultat colinde, am împobobit bradul, am confecționat ornamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am scris și scrisoare către Moș Craciun, cu ajutorul desenelor, fiind și ea 

importantă pentru copil, deoarece presupune să își facă ordine în dorințe și să deseneze 
pe hârtie ce își dorește acum, pentru anul acesta. La fel și acesta este un exercițiu 
pentru dorințele de mai târziu. Copiii învață că primul pas în materializarea unei 
dorințe este să îți dorești și să vorbești despre ce îți dorești, să-i comunici lui Moș 
Crăciun.  
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Trebuie să-i învățăm pe  mici să fie recunoscători pentru ceea ce au și să ofere 
din puținul lor unui copil mai puțin norocos. Am participat și anul acesta la Campania 
Cutia cu suflet, acțiune organizată de cei de la Cetatea Voluntarilor Arad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Am pregătit și un moment artistic, copiii au recitat, au colindat, au dansat, iar la 

final Moșul i-a răsplătit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crăciunul înseamnă iubire, generozitate, recunoștință.  
Dincolo de tradiții și spiritualitate, de cadouri, suntem datori să învățăm copiii 

să creadă în magie, povești și miracole, să fie mai buni, mai generoși, mai 
recunoscători. 
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ACTIVITĂȚI DE IARNĂ 

 
 

Dobroica Zaharia 
Profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad 
 
 
 
Sărbătorile de iarnă...bucuria copiilor! 
Cu toții știm ce mult ne bucuram de Sărbătorile de iarnă când eram copii, acestă 

bucurie se regăsește și astăzi pe chipul copiilor. 
Cred că cea mai frumoasă și mai iubită de cei mici și mari, săraci sau bogați, 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. 

Și la școală ne bucurăm de activități organizate pentru marcarea sărbătorilor de 
iarnă. După cum bine ştim, pe lângă multiplele oportunităţi de recreere,  activităţile 
extracurriculare sunt menite să le dezvolte elevilor  spiritul de competiţie,  să le 
valorifice potenţialul  intelectual şi aptitudinile, să le stimuleze creativitatea şi 
iniţiativa şi, nu în ultimul rând, să le deschidă inima spre a oferi un zâmbet celor care 
au nevoie. 

Am încercat ca, pe tot parcusul desfăşurării activităţilor, la care au participat cu 
mare drag, să urmăresc câteva obiective care să  aducă la final feed-back-ul dorit. 
Asfel, mi-am propus ca  elevii: să realizeze desene, colaje, felicitări şi alte produse în 
care să oglindească tema propusă; să cunoască, să păstreze şi să contribuie la 
transmiterea tradiţiilor populare legate de sărbătorile iernii; să identifice elementele 
religioase specifice sărbătorilor de iarnă; să audieze şi să prezinte legende, poezii, 
povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun; să interpreteze colinde; să 
povestească despre obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou specifice zonei; să recite versuri 
închinate  sărbătorilor de iarnă, de  Crăciun şi de Anul Nou; să-şi exprime sentimentele, 
trăirile şi impresiile. 

În cadrul atelierului de creaţie, elevii au realizat decoraţiuni, colaje, desene. Au 
fost confecţionate  podoabe cu care s-a împodobit bradul din clasă şi ornamente  de 
Crăciun. Au cântat colinde şi cântece de iarnă. 

Fiecare elev s-a implicat în activităţi independente de culegere de informaţii 
referitoare la sărbătorile anotimpului alb, selectarea de poezii şi colinde 
potrivite sărbătorilor de iarnă.  Elevilor li s-a prezentat un material PPT cu  informaţii 
referitoare la tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun şi de Anul Nou din ţara și din zona 
noastră. În cadrul proiectului ”Povești la gura sobei”, câte un elev/doi spun în fiecare 
zi de vineri, la finalul programului, o poveste mai aparte, aflată de la bunici sau părinți 
ori citită dintr-o carte veche. O pot citi sau o pot repovesti. Se creează o atmosferă de 
basm. A avut loc și o dezbatere  în cadrul căreia s-au purtat discuţii referitoare la 
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informaţiile şi lecturile  prezentate. Fiecare elev a  prezentat  informaţii  referitoare la 
tema activităţii. 

O altă activitate desfășurată a fost ”Îngerașul secret” – copiii trag la sorți numele 
unui coleg și îl păstrează secret. Îi vor dărui un cadou personalizat în ziua stabilită de 
comun acord, 
încadrându-se în suma maximă recomandată. Partea cea mai bună este că atât cât 
durează jocul, toată lumea, în dorința de a ghici cine e îngerașul său, suspectează pe 
toată lumea de… lucruri bune! Acesta e un joc de cunoaștere, dăruire şi de apropiere. 

”De ce iubim iarna?” este o altă activitate organizată pentru marcarea 
sărbătorilor de iarnă. Fiecare elev trebuie să aleagă o modalitate proprie prin care va 
expune în fața clasei motive de a aprecia anotimpul iarna. Acestea pot fi: poezie sau 
melodie creată de elev, proiecție powerpoint cu imagini convingătoare, joc de rol – eu 
sunt iarna, îmbrăcăminte corespunzătoare și prezentare a beneficiilor chiar din 
perspectiva iernii (”Eu vă aduc...”, ”datorită mie...” etc.) sau orice altă idee proprie. 
Elevii trebuie încurajați să aleagă modalități cât mai diverse. Se pot crea și echipe de 
maximum 2 membri.  

Nu am uitat în această perioadă să facem și fapte bune pentru semenii noștri. 
Astfel, am participat alături de cei de la Cetatea Voluntarilor Arad, la campania Cutia 
cu Suflet.  

În această perioadă, spiritul sărbătorilor ne aduce multă bucurie, veselie. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

 

 
Prof. înv. primar: DOCAN ANCA 
Școala Gimnazială Tg. Trotuș 

 

 
 Nașterea Domnului este denumită la români printr-un cuvânt specific numai 
poporului nostru: Crăciun.  

Obiceiul apusean de a înfrumuseța casa cu un pom încărcat cu daruri, în 
sărbătorile Crăciunului s-a extins și la români. Această datină e de obârșie germană 
(ariană) și s-a răspândit în Germania creștină, sub numele de Christbaum (pomul 
împodobit cu lumânări aprinse și daruri). Această tradiție a pătruns treptat în sânul 
popoarelor creștine, inclusiv în țara noastră, împrumutat din universul Europei 
apusene. În secolul al XV-lea obiceiul se găsea în Strassbourg, brăduțul de Crăciun 
fiind împodobit cu lumânări aprinse. În Franța este denumit Arbre de Noel. Obiceiul a 
pătruns prin regiunea Alsacia, la sfârșitul sec. al XIX-lea, în timpul războiului franco-
german (1890), apoi în Țările de Jos – Spania, Italia, Elveția, pe urmă a ajuns în Orient. 
În Rusia se obișnuia ca Ajunul Crăciunului să fie serbat în mijlocul unei păduri de 
brazi, unde cel mai frumos era împodobit. În țara noastră, ca datină, Pomul de Crăciun 
nu era cunoscut până la sfârșitul sec.al XIX-lea, iar la începutul secolului XX se 
întâlnea numai în casele nemților din marile orașe românești. După primul război 
mondial, acest obicei s-a răspândit și printre ortodocși. Astăzi, deși nu face parte din 
folclorul pur românesc, pomul de Crăciun încărcat cu daruri  și jucării este nelipsit din 
casele românilor, el fiind foarte îndrăgit de copii. 

Se zice că Moș Ajunul a fost baciul aflat în slujba lui Moș Crăciun, stăpânul 
staulului unde Maica Domnului l-a născut pe Iisus Hristos. Numele de ajun provine din 
latinescul „eiunum = jejeunium = nemâncare, post”. Astfel, cuvântul „ajun”, amintește 
de viața austeră a creștinilor, care în preajma Crăciunului posteau mai tare ca-n celelalte 
zile ale postului. În ziua de Ajun, se ajunează foarte aspru, adică nu se mănâncă nimic 
toată ziua, deși se prepară o mulțime de bunătăți.  

În multe sate românești, în seara de Crăciun, există datina ca să se ungă cu 
usturoi vitele și grajdurile, pentru ca nu cumva să vină să le omoare strigoii și moroii. 
Usturoiul se pune pe coarne, pe frunte, pe spate, făcându-li-se vitelor semnul crucii. Și 
oamenii se ung cu usturoi pe frunte, la coate și genunchi. Se pune usturoi și la ferestre 
din aceeași teamă. În dimineața de Crăciun e bine să ne spălăm fața cu apa curgătoare, 
luată dintr-o vale anume, în care să se pună o monedă de argint, pentru ca tot anul să 
fim curați ca argintul. 

În unele ținuturi ale Transilvaniei, bătrânii se îngrijesc ca în Noaptea Sfântă a 
Ajunului să nu se isprăvească fânul din ieslele vitelor, iar în alte zone, în fața casei se 
aștern paie întru amintirea nașterii lui Hristos în ieslele de la Betleem. Însă nimănui nu-
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i este îngăduit să doarmă în grajduri, fiindcă în acea noapte „boii vorbesc unii cu alții, 
în limba lor, despre Iisus Hristos”, cel născut în iesle și încălzit de vite cu suflarea lor. 

Un obicei, răspândit mai ales în Moldova, este SFINȚIREA MESEI DE AJUN. 
Aceasta datină, de a umbla preotul cu Ajunul, pentru a sfinți masa și a vesti Nașterea 
Mântuitorului este foarte veche. Prin Nordul Moldovei, masa pentru Ajunul 
Crăciunului se pregătește cu mâncăruri de post. Nimeni nu are voie să descopere masa 
până nu intră preotul pe ușă. Preotul blagoslovește masa de post, gustă primul din 
bucate, apoi mănâncă cei ai casei. În vechime, la curțile domnești, era și obiceiul numit 
ORAȚII, devenite ulterior „urații”, de la „a ura”. Cărturarul Dan Simionescu scrie 
despre această datină medievală: „În prima zi de Crăciun, Domnul avea obiceiul să 
cheme la masă pe boieri. La masă, mitropolitul ridica paharul cu vin, făcând orații 
pentru a slăvi pe Dumnezeu și pentru sănătatea familiei domnitoare. A doua zi de 
Crăciun, obiceiul orațiilor se continua astfel: veneau la palatul domnesc dascălii 
școalelor cu discipolii lor, care rosteau orații întâi în grecește și apoi în românește...”. 

În Ajunul Crăciunului și în zilele următoare, omul trebuie să se ferească să se 
certe sau să fie ocărât, fiindcă tot anul va fi ceartă și ocară. Dacă vrei să-ți meargă bine 
tot anul, să nu lași lingura din mână la masa din seara de Ajun. Nu e bine să dai foc din 
casă, fiindcă îți dai singur norocul din casă. În Ajun se dă doar de pomană pentru morți. 
În unele zone femeile împart „turte”, făcute cu miez de nucă și înmuiate în zeamă dulce, 
ce semnifică amintirea scutecelor Mântuitorului.   

Dacă se naște un copil în Ajunul Crăciunului, va fi norocos. Cine vrea să aibă 
noroc și sănătate nu mănâncă nimic toată ziua.  
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI BUCOVINENE 
OBICEIURILE DE IARNĂ 

 
 

 
Prof. drd. Dorina Paicu 

Şcoala Gimnazială Poiana Stampei, Suceava 
 

 

Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, 
portul, obiceiurile şi religia. 

Când acestea sunt pe cale de dispariţie putem vorbi de un proces ireversibil de 
degradare a naţiunii şi chiar de dispariţie a acesteia. 

Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile dintre 
aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, când 
graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au mai trainic 
şi mai valoros. 

Pentru ca generaţiile care ne urmează să cunoască rădăcinile poporului şi 
evoluţia sa pe treptele istoriei, este de datoria noastră, a celor cu misiunea de educatori, 
să le lăsăm cât mai puţin alterată zestrea de care vorbeam, pentru a ne recunoaşte şi a 
nu uita că am fost şi că suntem români. 

Oriunde, în Europa şi în lume, oricâtă unitate în diversitate ar exista, ceea ce ne 
păstrează identitatea sunt graiul, portul şi obiceiurile. 

Această preocupare de transmitere spre viitor a tradiţiilor şi obiceiurilor locale 
s-a păstrat de-lungul timpului în toată Bucovina şi în localitatea noastră prin activităţi 
diversificate, vizând atât practicarea actului de folclor, cât și culegerea de folclor 
autentic de către tânăra generație, pentru a promova acest veritabil tezaur. 

În exploatarea potenţialului culturii populare a comunităţii Poiana Stampei, 
subzonă folclorică a zonei Vatra Dornei, Bucovina, în ultimii 10 ani s-au pus bazele 
unei cercetări spontane, generate de reînvierea unor vechi tradiţii şi obiceiuri păstrate 
nealterate de-a lungul timpului. Astfel, în afară de sărbătoarea anuală generată de 
întâlnirea ,,fiilor satului”, au fost revalorificate textele inedite, originale, aferente unor 
îndeletniciri specifice comunităţii, practicate la Şezătoare şi la Clacă, poezie lirică 
populară, în primul rând cuprinzând doine şi cântece, apoi strigături şi, nu în ultimul 
rând, poezia obiceiurilor tradiţionale cuprinzând poezia muncilor de peste an cum ar fi 
colindele, pluguşorul şi sorcova. Alături de acestea, remarcabilă rămâne poezia celor 
mai importante evenimente din viaţa omului, obiceiurile din ciclul familial -naşterea, 
nunta, înmormântarea şi descântecele.  

 Promotorii tezaurului de folclor al localităţii au devenit Ansamblul Folcloric 
..Poieniţa” al Casei de Cultură Poiana Stampei, Grupul vocal-folcloric ,,Flori de pe 
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Dorna”, membrii cercului ,,Micii meşteşugari” de la Şcoala Poiana Stampei. Asociaţia 
Culturală ,,Vechea Bucovină”, înfiinţată în anul 2010, a întrunit meşteri populari 
consacraţi ai localităţii, rapsozi populari, alţi cunoscători ai valorilor culturii 
tradiţionale. 

 Ţelul acestei cercetări realizată, de fapt, cu micii culegători din cadrul cercului, 
în interiorul unui proiect mai ambiţios numit ,,Tradiţii”, a fost colecţionarea de folclor 
autentic, formarea simţului estetic şi a dragostei pentru tot ce înseamnă cultură şi 
literatură populară, tradiţii şi meşteşuguri. 

Cercetarea realizată nu s-a vrut o epuizare a repertoriului local, dat fiind 
caracterul amatoristic al ,,culegătorului” de folclor  ci a evidenţiat, cu certitudine, 
existenţa acestei dimensiuni spirituale ancestrale la nivelul comunităţii, cu impact în 
formarea personalităţii umane a înaintaşilor care au marcat, cu profunzime nebănuită, 
frumuseţea sufletească a copilului-păstrător şi promotor al valorilor locale. 

E de precizat faptul că s-a evitat abordarea aproape cu exclusivitate a 
repertoriului-cum se procedează de cele mai multe ori-insistându-se pe partea cealaltă 
a obiceiului, a contextului în care sunt integrate în realitatea folclorică vie şi care aruncă 
lumină nu numai asupra rostului lor, ci însăşi asupra conţinutului şi a caracteristicilor 
stilistice ale literaturii populare. 

În rândul copiilor, ca forme de manifestare liberă a aptitudinilor şi deprinderilor 
însuşite în familiile cu tradiţii s-a creat ,, Cercul micilor meşteşugari” şi formaţia ,,Lada 
de zestre” care are în repertoriu un obicei de nuntă din zonă, o şezătoare tradiţională, 
colinde şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou. 

Scopul principal a fost în primul rând familiarizarea tinerilor cu activităţile din 
zonă, având caracter folcloric: şezători, hore, clăci, descântece, nunţi, botezuri, 
înmormântări. De asemenea, s-a urmărit formarea deprinderilor de a practica meserii 
tradiţionale: ţesut, cusut, lemnărit, cojocărit şi de a se iniţia în tainele meşteşugurilor, 
cum ar fi încondeierea ouălor de Paşti, pictura religioasă pe lemn sau pe sticlă. Foarte 
importante sunt şi colecţionarea de folclor autentic , formarea simţului estetic şi a 
dragostei pentru tot ce înseamnă folclor şi tradiţii. 

Printre obiectivele propuse cele mai importante ar fi: 

~ cunoaşterea şi adunarea de folclor autentic din zonă; 

~ punerea în valoare, prin lucru în şezătoare, a unor obiecte tradiţionale: cusături, 
ţesături, ouă încondeiate sau pictate, icoane pe lemn sau pe sticlă, obiecte de lemn 
executate prin cioplit , încrustat; 

~ cunoaşterea etapelor de lucru pentru a obţine obiectele populare finite; 

~ recunoaşterea portului popular şi a obiectelor tradiţionale locale prin 
caracteristicile de autenticitate; 

~ să îndrăgească şi să transmită cele învăţate la întâlnirile periodice din cadrul 
cercului; 
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~ să devină viitori organizatori de manifestări cultural-folclorice. 

Datini și obiceiuri de iarnă 

Referitor la ecoul pe care îl are păstrarea tradiţiilor în rândul tinerilor, se remarcă 
practicarea unor obiceiuri străvechi în diferite perioade ale anului, în special cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă, zona Dornelor remarcându-se prin diversitatea obiceiurilor 
practicate, care nu și-au diminuat valoarea și originalitatea de-a lungul timpului. 

Cele trei momente importante ale sărbătorilor, respectiv Crăciunul, Anul Nou și 
Boboteaza, sunt tot atâtea prilejuri de a reactiva, periodic, resurse de o frumusețe și 
profunzime nebănuite, concretizate în colinde și cântece de Crăciun, colinde de 
Bobotează, urături sau texte satirice, strigături și invocări ale unor divinități ancestrale, 
venite din timpuri imemoriale. 

Crăciunul este în zona Bucovinei sărbătoarea speranței și a bucuriei... În seara 
de Ajun, copiii din localitate se pregătesc în primul rând pentru colindat, care este cel 
mai cunoscut obicei; merg în grupuri pe la casele gospodarilor şi, după ce sunt primiţi, 
colindă la geam sau în casă, colinde religioase care vestesc Naşterea Domnului,textele 
colindelor variind tematic : scene din perioada anterioară apariției pruncului Iisus, 
peregrinările Maicii Domnului, legenda lui Crăciun, persecuțiile lui Pilat, patimile 
Mântuitorului. Ei sunt răsplătiţi cu bani şi prăjituri.Este bine ca, mai întâi, colinda să 
fie rostită de un băiat, ca semn vestitor al Nașterii Mântuitorului. În unele zone, grupuri 
de copii umblă ,,cu steaua”, respectiv o tăbliță decupată în 5 colțuri, confecționată din 
staniol și hârtie creponată, montată pe un cadru de lemn, având în centru o icoană cu 
Nașterea lui Iisus.  

Deși inițial era un obicei practicat de Anul Nou, umblatul ,,cu capra”  s-a extins 
și este des întâlnit tot cu prilejul Crăciunului, în noaptea de ajun sau chiar în zilele 
aferente sărbătorii. Alaiul se compune din tineri, care au 2-3 capre, masca acesteia fiind 
un cap de capră cioplit din lemn, cu o limbă mobilă şi un băţ, frumos împodobită cu 
oglinzi, canafi, mărgele sau urechi din cozi de vulpe, cu îmbrăcăminte pentru jucător 
dintr-un covor pe care se cos batiste înflorate şi zgărzi cu clopoţei. Li se alătură mascaţi, 
despre care se crede că au puteri apotropaice, şi muzicanţi. După jocul caprelor se 
desfăşoară cel al mascaţilor, şi apoi cel al ursului; în finalul momentului, participă tot 
alaiul, obiceiul vechi fiind ca mascaţii să invite şi fetele din casă la o horă. 

În ajunul Anului Nou copiii umblă cu pluguşorul, în grup, având ca recuzită 
clopoţei, un buhai, uneori un fluieraş. Ei rostesc în grup texte referitoare la ciclul 
muncilor agricole de peste an care conţin, de multe ori, şi pasaje satirice. Şi de Anul 
Nou se organizează alaiuri compuse din mai multe capre, un cerb, mascaţi, moş şi babă, 
un urs sau mai mulţi, un ţigan ursar, muzicanţi. Ca recuzită, în afară de costume 
populare şi măştile tradiţionale, se foloseşte buhaiul, cornul, tobe şi bice, clopoţei mai 
mari sau mai mici, cu care se face mare gălăgie şi haz. Spectacolul oferit la casa 
gospodarului se derulează după un scenariu ce cuprinde o urătură, însoţită de pocnete 
din bici la refren şi îndemnuri, continuă cu jocul caprelor şi al cerbului, jocul 
mascaţilor, jocul ursului şi în final, un joc executat de către toţi membrii alaiului. 
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În ziua de Anul Nou, copiii umblă ,,cu semănatul”. Ei își confecționează o 
crenguță ornamentată, apoi se deplasează în grup pe la casele gospodarilor şi, în timp 
ce rostesc textul unei sorcove, aruncă cu boabe de grâu sau de orez, semnul belşugului. 
Persoanele din casele unde ,,s-a semănat”păstrează pe tot parcursul zilei semințele ce 
prefigurează recoltele îmbelșugate ale anului ce va veni.  

Dar rolul copiilor nu se încheie aici… 

Ultima dintre sărbătorile iernii este Boboteaza, sărbătoarea care marchează 
reînnoirea spirituală a creștinilor, odată cu Botezul Domnului. În ajunul acesteia, un 
grup de copii îl însoţește pe preotul care umblă ,,cu Iordanul”. Aceştia strigă la porţi 
,,Ciralesa, Doamne”( Kir Eleison- Slavă ţie, din limba greacă ) vestind apropierea 
grupului,drumul prin sat transformându-se într-o adevărată competiție între cei care 
reușesc să strige mai puternic, fiind răsplătiţi apoi de gospodari cu mere, prăjituri sau 
colăcei. 

Ciclul sărbătorilor de iarnă se încheie la malul apei unde, în fața unei cruci 
sculptate  în gheață, se oficiază slujba, iar cei mici și cei mari sunt stropiți cu agheazmă. 
Sălile de clasă sunt sfințite apoi de către preot și fiecare primește o crenguță de busuioc 
care are, potrivit credinței populare, puteri mirauloase. 

Obiceiurile practicate încă în comunitate se află în repertoriul formațiilor 
artistice din zonă, care au în palmares numeroase premii obținute la concursuri și 
festivaluri de profil. De asemenea, cu prilejul acestor sărbători, se realizează filmări în 
cadrul unor emisiuni de la posturi de televiziune consacrate: Favorit, Etno TV, TVR 1, 
emisiunea ,,Zestrea românilor. Artiștii populari ai comunității se mândresc și cu 
participări la festivaluri internaționale, unde promovează tezaurul tradițiilor 
bucovinene în general și al zonei Dornelor în special. 

Este un mod prin care tradiţia rămâne vie în sufletele tuturor , perpetuându-se în 
rândul generaţiilor care se succed, care moştenesc astfel o zestre spirituală de excepţie. 

Cuvânt de ...suflet 

   Elemente constitutive ale specificului inconfundabil cu care poporul român se 
legitimează în faţa lumii, cultura,tradiţiile noastre vin de demult şi-şi cer dreptul de a 
fi, dacă nu îmbogăţite, măcar preluate şi transmise în caratele lor de frumuseţe şi 
expresivitate. A intrat în obişnuinţă o expresie de genul “românii au cel mai bogat 
folclor din lume”, fie că este vorba de cel muzical, coregrafic, literar sau al obiceiurilor. 
Având în vedere starea de lucruri care se perpetueaza în judeţul nostru, ne întrebăm 
dacă copiii copiilor noştri se vor mai putea mândri să facă o asemenea aserţiune. De 
ce? Pentru că tradiţiile, de toate felurile, ca expresie a fiinţei noastre naţionale au intrat 
într-un con de umbră care se îngroaşă pe zi ce trece, urmare firească a dezinteresului şi 
uitării la care sunt sortite într-o societate, cum e cea românească, preocupările spirituale 
fiind, prin forţa împrejurărilor, marginalizate. 

Cunoscând importanţa culturii, în special a folclorului, şi iubind mult muzica şi 
dansul popular, am considerat ca o datorie de suflet pentru elevii noştri şi părinţii 
acestora, transmiterea fondului de valori românesc, ştiut fiind faptul că un popor care 
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nu păstrează şi nu-şi cultivă cultura și tradițiile îşi va pierde identitatea. Cunoaşterea, 
valorificarea şi transmiterea folclorului bucovinean, de la Poiana Stampei în special, 
au fost mereu în atenţia noastră la toate generaţiile de elevi pe care le educăm. Ne vom 
aminti că suntem români, că aparținem unei anumite comunități bucovinene, prin ceea 
ce avem mai de preţ, prin tradiţiile care, preluate de copii cu talent şi imaginație, trebuie 
redate vieţii pentru a dura în timp. Dacă reuşesc să vieţuiască e doar rodul muncii 
pătimaşe a unor oameni ce sfinţesc locul unde trăiesc şi muncesc. 
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VALORIFICAREA TRADIȚIILOR ȘI OBICEIURILOR DE IARNĂ 
 ÎN GRĂDINIȚĂ  

 

 
Prof. Înv. Preșcolar: DRĂGAN NICOLETA ELENA 

Grădinița cu P. N. Vama Buzăului 

 
          Iarna este și va rămâne mereu un anotimp al bucuriei, al frumuseții și al 
copilăriei, deoarece nimic nu se compară cu distracția de pe pârtie, cu o bulgăreală între 
prieteni de orice vârstă, cu tablourile de poveste pe care ni le oferă gratuit natura și cu 
gingășia oamenilor de zăpadă, pe care cei mici, dar și cei mari, îi realizează cu atâta 
măiestrie și plăcere....   

          Iarna este magică. La fel sunt și sărbătorile de iarnă!  De ce spun că sunt magice? 
Pentru că, pe lângă mesajul transmis – „Nașterea pruncului Iisus Hristos”, aceste 
sărbători sunt învăluite în sclipiri de argint, luminițe colorate, brazi împodobiți, multe 
cadouri, dar și de o mulțime de tradiții și obiceiuri locale. Magică devine și atmosfera 
din sala de grupă atunci glasuri vesele răsună de colinde sau cântece de iarnă; magice 
devin și lucrările copiilor care, presărate fiind cu mici detalii sclipitoare, completează 
și îmbogățesc decorațiunile pentru brăduțul împodobit sau pentru sala de grupă. 

          Anotimpul iarna este un prilej prin care putem valorifica aceste tradiții și 
obiceiurile locale de iarnă. După cum se știe, ele se transmit din generație în generație, 
iar implicarea părinților în activitatea de la grupă este importantă, mai ales când 
organizăm activități artistice pe acestă temă. De la prezența copiilor în sala de grupă 
până la recuzită, toate presupun o strânsă colaborare și un parteneriat solid între părinții 
copiilor și educatoare.  

          În funcție de nivelul de vârstă al preșcolarilor, tradițiile și obiceiurile locale pot 
fi puse în scenă spre încântarea celor mici, dar și a părinților acestora. Șezătorile sunt 
cele mai reușite, mai ales că, părinții și bunicii mai păstrează încă „zestrea” primită de 
la părinții și bunicii lor, ceea ce face ca decorul să fie unul autentic și de interes pentru 
toți cei prezenți. „Furca de tors”, „vârtelnița”, „roata”, „fusul”, „rășchitorul”,  „războiul 
de țesut”, sunt doar câteva dintre obiectele cu care adulții se mândresc și pe care le 
păstrează cu sfințenie. „Țolurile”, „preșurile” și alte obiecte tesuțe manual completează 
decorul, transpunându-ne în vremuri de mult trecute. Important este și cum anume 
folosim aceste „comori”, aici intervenind părinții sau bunicii, care le explică și le arată 
celor mici secretul utilizării acestora. 

        Bineînțeles că, o șezătoare reușită este completată de portul popular autentic, care 
este purtat cu mândrie de către copii, dar și de cântece populare, proverbe, ghicitori, 
zicători, etc. 

        Tradițiile și obiceiurile locale sunt valorificate și în activități artistice cu tematică. 
(scenete despre Nașterea lui Iisus, despre Moș Crăciun,etc). Bucuria Nașterii lui Iisus 
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este vestită de copii prin colindele pe care aceștia le învață cu atâta plăcere și le cântă 
cu mare bucurie. Pe lângă colinde amintim sorcova, capra, plugușorul, steaua, zoritul 
etc. 

        Din păcate, prezența fizică a părinților la activitățile din grădiniță nu a mai fost 
posibilă în ultima perioadă, însă ei pot fi parteneri de încredere ai grădiniței prin 
intermediul platformelor de comunicare online. Și activitățile realizate face-to-face au 
fost înlocuite cu cele online, însă acest detaliu nu a constituit un impediment. 
Activitățile artistice au fost filmate și trimise părinților pentru ca aceștia să nu piardă 
nici o ocazie de a se bucura de fiecare moment pe care copilul îl petrece în grădiniță. 

        În situația în care activitățile din grădiniță s-au desfășurat exclusiv online, am 
încercat să realizam un program artistic de acasă. Și aici, implicarea părinților a fost 
definitorie, deoarece lor le-a revenit sarcina de a-i filma pe copii recitând o poezie sau 
cântând colinde. Materialele filmate le-am „montat” prin intermediul unei aplicații, și 
astfel, părinții au primit un material artistic online pe care să îl așeze cu plăcere în 
arhiva personală.   

        Așadar, tradiţiile şi obiceiurile din zona în care ne-am născut, am copilărit și am 
crescut, trebuie menţinute vii şi transmise mai departe, din generaţie în generaţie, 
deoarece nimic nu este mai important pe lume decât ţara în care ne-am născut, limba 
pe care o vorbim şi portul popular românesc, iar pentru asta, avem nevoie și de niște 
parteneri  implicați și anume, părinților copiilor de la grupă ! 
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Parteneriatul familie – școală - comunitate-  
calea sigură spre succesul școlar 

 

 
prof. Drăguș Georgeta,  

Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara 
 

 
Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineşte ca o înţelegere legală în 

care partenerii definesc împreună scopul general al parteneriatului și presupune 
colaborarea strânsă și combinarea avantajelor specifice pentru ambii parteneneri.  

Din punctul de vedere al beneficiilor pe care le aduce, parteneriatul poate fi 
definit ca o modalitate eficientă în realizarea reformei managementului, prin 
schimbarea modului în care sunt abordate problemele publice, astfel încât 
soluţionarealor să devină fezabilă prin parteneriat. 

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale, la 
nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse, în vederea rezolvării problemelor 
comunităţii. Ideea de parteneriat între şcoală și comunitate trebuie să se bazeze pe 
principiul complementarităţii serviciilor oferite de către organizaţiile care activează în 
comunitate. 
            Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică adoptarea unui 
management bazat pe colaborare, comunicare şi acceptarea diversităţii, 
responsabilizarea partenerilor și implicarea reciprocă.    
 Ideea de a folosi şcoala în beneficiul comunităţii și a părinților este o constantă 
a Liceului Tehnologic de Vest din Timișoara. În ce priveşte componenta evaluare, se 
doreşte realizarea unei mai bune transparenţe faţă de părinţi. Un rol important îl are 
”portofoliul educațional al elevului” care este constituit din elemente care atestă 
evoluţia elevului în contexte educaţionale diverse. Apare însă problema egalităţii de 
şanse.  

Familiile cu resurse materiale scăzute sau cu un capital educaţional precar, pot 
asigura pentru copiii lor o bună educaţie nonformală și informală? Aceeaşi problemă 
se ridică și pentru copiii preveniţi din comunităţi sociale izolate.  
 Asociaţia noastră de părinţi a realizat parteneriate cu organizaţii 
nonguvernamentale cu competenţe în domeniu pentru organizarea şi funcţionarea 
programelor „Şcoala după şcoală” prin care se pot oferi „activităţi educative, 
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de 
accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială”. Ca sprijin oferit 
copiilor şi familiilor acestora, statul poate finanţa programul „Şcoala după şcoală” 
pentru copiii şi elevii din grupurile dezavantajate, potrivit legii. (Art. 58) 
 Unul dintre cele mai importante parteneriate realizate de școala noastră 
împreună cu asociația de părinți este cea cu APFR (Asociația pentru Promovarea 
Femeilor din România). 
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Cu ajutorul acestei asociații, am realizat diverse activități interesante cu elevii, 
părinții și membrii asociației. La școală am realizat lectorate cu părinții privind lupta 
împotriva violenței domestice, a bullying-ului, iar, în prezent, și a cyber-bullying-ului. 

Reprezentanţii părinţilor fac parte şi din conducerea unităţilor de învăţământ, 
fiind membri cu drepturi depline în Consiliul de Administraţie (2-3 părinţi, în funcţie 
de numărul total de membri)          
 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către diriginți, conducerea școlii a familiei, a climatului 
familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților.    

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a profesorului cu familiile elevilor săi. Pentru dascăl 
înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un 
moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

 

Bibliografie: 

Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994.          
 Cury, Augusto, Părinți străluciți, profesori fascinanți. Cum să formăm tineri 
fericiți și inteligenți. , Editura For You, București, 2005.    
 Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 
 
 

 
P. I. P. Dranga Oana Mihaela 

 
 

Data: 23.12.2021 

   Prof. înv. primar: Dranga Oana Mihaela  

Clasa: Pregătitoare B 

Școala Gimnazială „Ion Murgeanu” Zorleni  

ACTIVITATE:   „Iată, vine 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; 
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Activități:  
 

 
 

1. Copiii s-au îmbrăcat frumos, lejer ,adecvat locului de joaca unde s-a  desfășurat 
activitatea. Ei așteaptă nerăbdători începerea serbării. 

 
 

2. Fără emoții, rostim clar și tare replicile memorate, ca să primim cadourile mult 
visate. 
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3.   Distracție și voie bună! Nu mai vrem restricții! 

 

                          
4. Moșule, te așteptăm și la anul!  

 
Din cauza restricțiilor în vigoare am hotărât ca această activitate să se desfășoare 

la o sală de joacă, unde copiii s-au distrat de minune! Am filmat totul și am trimis 
fiecărui parinte! Nu vă pot descrie în cuvinte bucuria de pe chipul copiilor! 
 
Resurse:  

 
- Materiale: beteală, microfon, scaune, boxe, covor. 
- umane: învățător, elevi,  
- 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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MODELAREA MICULUI ȘCOLAR   
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 
 
 

Prof. Duma Mirela 
Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj, jud. Timiș   

 
 
 

Activitățile extracurriculare contribuie la însușirea unor cunoștințe despre natură 
și om de la cea mai fragedă vârstă, și au o importanță deosebită prin faptul că stimulează 
dezvoltarea generală a copilului, influențând pozitiv dinamica vieții sale spirituale, 
cultivarea proceselor psihice de cunoaștere, însușirea de către copii a unui sistem de 
cunoștințe accesibile lor despre plante, animale, fenomene, om. Tocmai pentru a 
facilita contactul nemijlocit dintre copii și fenomenele din natură și ținând cont de 
particularitățile specifice vârstei, am organizat cu copiii plimbări, drumeții, vizite și 
excursii. 

Excursia școlară este o formă de activitate instructiv educativă pentru observarea 
directă și studierea obiectelor și fenomenelor în condiții naturale(natura, locuri istorice) 
sau la locurile unde se păstrează anumite colecții(muzee, expoziții, case memoriale). 
Excursia școlară cultivă spiritul de observare, de cercetare și analiză a unor procese 
naturale, stimulează practicarea de către copii a turismului, dezvoltă și consolidează 
spiritul de echipă, curajul, dârzenia, perseverența, disciplina, voința. 

Un alt moment important care încununează munca și talentul copiilor prin 
conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează este serbarea. Prin 
intermediul serbării, copiii aduc pe scenă aspecte din viața lor, întâmplări hazlii, scene 
din povești, idei și sentimente specifice vârstei, totul îmbrăcat în haina muzicii pentru 
copii, a dansului, a veseliei. Din varietatea serbărilor organizate, cele mai frecvent 
întâinite sunt serbările ocazionale și serbările prilejuite de marile aniversări(1 
Decembrie, 24 Ianuarie, 8 Martie, 1 Iunie), dar și serbările pe teme religioase( Nașterea 
și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos). 

Primul mare eveniment sărbătorit anul acesta cu școlarii de la clasa pregătitoare a 
fost Crăciunul. Crăciunul este cea mai mare și frumoasă sărbătoare a creștinătății care 
încarcă pozitiv sufletele oamenilor, este o zi în care dăruim și primim multă iubire și 
căldură sufletească. Pentru pregătirea cadrului corespunzător am ornat sala de clasă cu 
steluțe, imagini specifice sărbătorilor de iarnă, au împodobit brăduțul, am pregătit ceai 
și turtă dulce.  

La prima oră am ascultat ,,Povestea lui Moș Crăciun”, iar apoi copiii au fost 
împărțiți în patru grupe, având ca sarcină să creeze o poveste cu jetoanele primite. 
Fiecare grupă și-a ales un lider și a prezentat povestea. 
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La ora a doua, copiii au realizat ornamente de Crăciun pentru elevii de la Centrul 
Școlar de Educație Incluzivă ,,Alexandru Roșca” Lugoj în cadrul Proiectului ,,Învățăm 
să dăruim!” 

Copiii au interpretat colinde, cântece și poezii, apoi au fost recompensați de Moș 
Crăciun cu un cadou(o cutie frumos personalizată, plină de cărți și surprize dulci) de la 
Ed. Litera, obținut gratuit ca urmare a participării clasei la Concursul,,Iată vin 
colindătorii!”, organizat de Primăria Municipiului Lugoj. 

https://fb.watch/aJd1nTyKb3/ 

https://fb.watch/aJcoPSjOoZ/ 
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Importanța activităților realizate în parteneriat cu părinții la grădiniță 
- Magia sărbătorilor de iarnă – 

 
 

Prof. Înv. Preșcolar DUMITRESCU NICOLETA 
Grădinița Nr. 272, București 

 
 

Procesul educațional desfășurat la nivelul fiecărei unități de învățământ este 
influențat de o serie de factori, care condiționează eficacitatea și eficiența acestuia. În 
ultima perioadă factorii de ordin social, reprezentați în special de pandemia declanșată 
de virusul SARS-Cov 12 au adus schimbări majore în sistemul educațional, care au 
determinat adoptarea unor măsuri speciale prin intermediul cărora toți factorii implicați 
în procesul educațional să se adapteze și să-și desfășoare activitatea cât mai bine. 
Contextul pandemic a impus organizarea tuturor categoriilor de activități în sistem față 
în față sau online (sincron sau asincron) în funcție de normele impuse a fi respectate 
pentru prevenirea creșterii numărului de noi îmbolnăviri. Astfel că toate cadrele 
didactice au adoptat un stil de lucru nou, bazat pe strategii moderne puse în aplicare 
prin intermediul tehnologiei, în vederea asigurării unor contexte de învățare variate 
pentru copii, prin intermediul cărora aceștia să aibă o evoluție favorabilă și să 
înregistreze progresul școlar. 

La nivelul învățământului preșcolar un rol covârșitor în succesul activităților 
desfășurate cu copiii în sistem online, l-au avut părinții. Având în vedere 
particularitățile de vârstă ale copiilor, implicarea părinților în aceste activități a 
presupus pe de o parte asigurarea tehnologiei necesare participării copiilor la activități, 
iar pe de altă parte punerea la dispoziția acestora a materialelor specifice fiecărui tip de 
activitate, precum și supervizarea copilului pe toată durata activităților. 

Cadrele didactice au inițiat activităţi care au oferit familiei oportunitatea 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. Dacă până acum 
părinții participau alături de copii doar în cadrul activităților extrașcolare sau în cadrul 
unor proiecte educaționale, sau în activități ocazionale pentru a marca diferite 
evenimente specifice sărbătorilor, perioada pandemiei le-a oferit părinților prilejul de 
a cunoaște în amănunt caracteristicile tututor activităților desfășurate cu copiii.  

Această oportunitate a părinţilor 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 
educatoarele care îi îndrumă pe copii în fiecare zi s-a realizat în continuare prin 
intermediul activităților desfășurate online în partenriat cu părinții. 
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Pentru a asigura continuitatea și diversitatea activității educaționale desfășurate 
cu copiii în grădiniță, pentru educatoare a fost o provocare organizarea activităților în 
parteneriat cu părinții, mai ales în condițiile în care normele legale în vigoare nu permit 
prezența  fizică în sala de grupă a părinților. În această categorie se regăsesc și serbările 
școlare. 

Serbările şcolare – 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 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 preșcolarilor timizi sau mai puţin talentaţi. Este foarte 
indicat ca pe parcursul serbării să se iniţieze 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, 
prin crearea unei atmosfere calde, de sărbătoare specifică tuturor vârstelor. 

Pentru a nu renunța la valențele formative specifice serbărilor școlare, 
educatoarele au organizat aceste tipuri de activități cu prezenta online a părinților. 
Pentru a marca magia sărbătorilor de iarnă copiii au realizat sub îndrumarea cadrelor 
didactice de la grupă, momente artistice specifice semnificației sărbătorilor de iarnă. 
Astfel că parteneriatul grădiniţei cu familia s-a menținut într-o formă de colaborare 
deschisă, în care fiecare a contribui cu idei și a sprijinit progresul copilului prin 
experimentarea unor situaţii noi de învăţare, implicându-se activ în educaţie. 

Activităţile cu părinţii le oferă acestora ocazia să experimenteze specificul 
învăţării la grădiniţă, dar şi să descopere lucruri noi despre propriul copil şi despre sine. 
De asemenea, cadrele didactice au ocazia să îi cunoască mai bine pe părinţi şi pe copii 
şi să consolideze relaţia de încredere şi sprijin reciproc. 

Experienţele de lucru și activitățile alături de copii pot conduce la schimbarea 
obiceiurilor şi mentalităţilor familiei despre ceea ce poate însemna învăţarea şi modul 
în care se pot implica în educaţia copiilor, iar copiii pot fi agenţi de schimbare pentru 
familiile lor. 
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Se construieşte astfel o punte  între grădiniţă şi familie, cu transmitere de 
informații în ambele sensuri; cei implicați sunt parteneri în învăţare aducându-şi fiecare 
aportul prin competenţele şi priceperile pe care le dețin, având ca unic scop interesul 
superior al copilului. 

                    
  

458



      
IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL       

GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE  
                                                                                      

 
Prof. înv. preşc. Dumitru Cristina 

Grădiniţa P. N. Băduleşti, Jud. Dâmboviţa 
 

 
        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.  
         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.  
         Educaţia vârstelor mici este considerată temelia personalităţii fiecărui individ, de 
aceea educaţia trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale şi să realizeze 
echilibrul între acestea şi dezvoltarea socială.  
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 
scolară să-şi dovedească eficienţa este necesar ca aceasta să se facă mai întâi cunoscută 
parintilor şi ulterior să existe o colaborare strânsă între aceştia şi educatoare. De 
asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate împreună, uşurează mult 
efortul educativ.  

În cadrul unei grădiniţe există o reţea complexă de relaţii care au un potenţial 
considerabil de influenţare a copiilor, atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ. Printre 
cele mai importante relaţii de parteneriat, poate fi menţinuta 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. 
         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.  
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        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. 
          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 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 
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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.  
          Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja o cameră rezervetă familiei sau 
măcar un colţ în care se pot afişa lucrările copiilor sau poze ale acestora din timpul 
activităţilor precum şi informaţii utile pentru educarea copiilor acasă, pliante despre 
cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, analiza şi aprecia 
munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiiu se poate 
amenaja pe holul grădiniţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre 
dezvoltarea copiilor şi despre educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să 
le împrumute.        
         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. 
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           Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare 
activă în cadrul tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul 
acestor întâlniri se va discuta despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-
părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente sociale, strângerea de 
fonduri, organizarea unor excursii.  
          Educatoarea 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. Vizita la domiciliu este investită adesea cu un puternic rol evaluativ, 
care se adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte acest lucru. Important 
este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca modalităţi de colaborare 
partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat nevoilor de dezvoltare ale 
copilului lor. 
            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 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 
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Liceul Tehnologic Mecanic, municipiul Cămpina 
 

 
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 oportunități de a participa alături de copil, de a cunoaşte copilul în situaţii 
diverse, de a se bucura alături cu copilul de realizările lui, de a lucra împreună părinte-
copil la diferite proiecte.  

Este binecunoscută importanța educației extrașcolare, deoarece ea completează 
activitatea școlară și educația familială. Una din ideile directoare ale învățământului 
modern o reprezintă ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, 
participant conștient la propria dezvoltare. Ca activitate intenționată și orientată, 
educația extrașcolară – nonformală permite adâncirea cunoștințelor și dezvoltarea 
competențelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului și dezvoltarea 
înclinațiilor și talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea 
eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieții asociative, dezvoltarea 
capacităților de a lucra în grup și de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, 
dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor pozitive de caracter. 

Proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 
Educația extrașcolară permite, de asemenea, implicarea elevilor în activități opționale, 
angrenându-i pe aceștia în forme specifice de verificare și apreciere a rezultatelor. 
Teme precum, “Sărbătoarea Crăciunului”, “Martie- Mărțișor”,sunt cunoscute și 
îndrăgite de elevi și părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv și efectiv în 
realizarea sarcinilor, în căutarea și sortarea materialelor necesare , în culegerea de 
informații și curiozități referitoare la temele alese. 

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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 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. 

 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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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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Numeroase documente de politici publice europene scot în evidenţă valoarea de 

creator de capital social pe care voluntariatul o are.  Înseamnă că în activitatea de 
voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele cu care 
interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu 
sunt în mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de 
reţele interconectate care ne influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora 
dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi împreună cu care devenim parte a 
unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea unui beneficiu 
comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită 
de fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte.  

Existenţa şi densitatea capitalului social sunt unul dintre factorii de succes în 
dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de dezvoltare a 
capitalului social în orice tip de comunitate. 

O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. 
Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune 
practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim 
despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe 
teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre 
o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le 
translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă 
potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul 
flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor 
activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un 
scop în sine al acesteia. Voluntariatul este un element important în dezvoltarea 
educației și formării profesionale.  

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. 
Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale 
lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio 
legătură directă cu ele.  

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu 
interacţionăm în mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea 
solidarităţii şi toleranţei. Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem 
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lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care 
societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am devenit astfel mai solidari 
şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre.  

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine 
însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-
un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți 
necondiționat în timpul liber.  

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii 
variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor 
susținerea lor fără rezerve. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul 
în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor 
meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem 
că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri 
aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.   

Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a 
valorii pe care această activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui câştig 
financiar, iar cei care sprijină implicarea în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu 
conştiinţa clară a valorii pe care voluntariatul o aduce beneficiarilor sau comunităţii 
lor.  

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 
muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, 
respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 
presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 
inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 
promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până 
la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și 
cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), 
devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Spiritul civic şi 
încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează 
împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în 
activităţi de voluntariat.  

Am înţeles astfel că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi 
disponibilitatea de a contribui, că este nevoie de curaj şi de un spirit  organizatoric care 
să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să ne 
asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune și astfel, educatorii, 
elevii, părinții acestora de la Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” se implică an de 
an în diverse activități de voluntariat.  
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Importanța activităților în parteneriat cu părinții 
 
 

 
Prof. învățământ primar: Egri Ilinca Florina 

Liceul teoretic ,,Constantin Șerban", Aleșd, Bihor 
 

 
,, Cele mai mari daruri pe care le puteți oferi copiiilor sunt rădăcinile 

responsabilităților și aripile independenței. " (Denis Waithey) 
 

Răspunderea parentală este cea mai mare responsabilitate pe care ne-o putem 
asuma. Viitorul copilului este în mâinile noastre, iar aceasta este o mare 
responsabilitate. Călătoria este grea, dar plină de satisfacții. 

Părinții au obligația de a fi implicați in procesul de învățare al copiilor lor, 
deoarece au această responsablitate majoră, marea provocare, constând in realizarea 
unui parteneriat solid. 

Părinții și profesorii sunt partenerii egali in procesul-instructiv educativ, fiecare 
având experiențele sale in domeniile lor de activitate Obligația părintelui este de a-l 
educa, de a-i forma priceperi, deprinderi de comportare civilizată în societate, in 
relațiile cu adulții, colegii, iar a profesorului de a preda, de a transmite cunoștințe 
copiilor, in vederea dezvoltării fizice și psihice normale. 

Familia este primul educator al copilului, ea va continua să influențeze învățarea 
și dezvoltarea in timpul anilor de școală și mult timp după aceea. 

Misiunea instituțiilor de învățământ este de a educa și forma tinerele generații, 
deoarece familia, indiferent de cât de eficientă ar fi ea, nu poate oferi instruirea 
deplină. 

Parteneriatul presupune abordarea participativă a relației de către ambele părți: 
dezvoltarea unui dialog intre părinți și profesori, in scopul cunoașterii conținutului 
învățământului, cât și al educației, cu respectarea deplină a rolului profesional al 
cadrului didactic si a relației personale, apropiate și unice, intre părinte și copil. 

În vederea realizării unui parteneriat, este nevoie de un respect reciproc și 
recunoasterea importanței rolului de părinte și profesor, de un dialog deschis între 
ambele părți. 

Implicarea familiei în viața școlii este condiționată de gradul de interes al 
familiei față de școală. 

Cele mai frecvente forme de organizare a unei relații între părinte și profesor sunt: 
 Ședințele cu părinții; 
 Discuții individuale între profesor și părinte; 
 Întâlniri cu părinții; 
 Implicarea părinților in manifestări artistice și activități extrașcolare; 
 Acțiuni de voluntariat; 
 Asociația de părinți: 

470



La nivelul școlii părinții sunt implicați in mai multe tipuri formale de organizare: 
 Consiliul reprezentativ al Școlii; 

 Consiliul părinților: 
 Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității in școală: 
 Comitetul de părinți al clasei: 

 
În vederea consolidării parteneriatului se pot organiza următoarele tipuri de activități: 

• Serbările școlare sunt evenimente deosebite in viața copilului și a familiei, atât 
din punct de vedere afectiv, cât și cognitiv, prin care copilul se poate manifesta 
intr-o manieră personală, originală. 

• Vizite ale cadrului didactic la domiciliul copilului, pentru a cunoaște 
unele aspecte, legate de condițiile de trai și posibilitatea de învățare a 
elevului, relațiile dintre membrii familiei. 

• Vizite la care să participe, atât copiii, cât și părinții. Scopul este observarea de 
către părinți a comportamentului copiilor intr-un alt mediu decât cel familial, 
de relaționare cu colegii, cu adulții. 

• Ziua porților deschise este o zi in care părintele are posibilitatea de a intra in 
clasă și de a observa comportamentul copilului in timpul orelor, atitudinea 
lui față de învățare,față de profesor și colegi. 

 
Potrivit cercetătorilor, implicarea activă (participarea la activități, ședințe, 

manifestări si ajutor in sala de clasă) are un impact mai mare decât cea pasivă 
(semnarea notificarilor, primite de la școală, asigurarea necesarului de rechizite 
școlare)..  

Părinții care primesc sprijin și colaborează cu școala, induc copiilor rezultate mai 
bune, decât cei care nu urmează același proces. 
,, Dacă ești părinte, deschide-i copilului ușile către direcții necunoscute pe care să le 
poată explora. Nu fă, să - i fie frică de necunoscut, acordă - i o susținere! '' (Osho) 
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Colindatul la români  

 
 

prof. Elena Cristina Torcătoru 
Şcoala Gimnazială „Minerva Alexandrescu” Comuna Şoimari, Prahova 

 

 

Termenul „colindă” sau „corindă” provine din latinescul „Kalendae”, derivat din 
verbul „calare”, care ȋnseamnă „a vesti”. În perioada colonizării romane, în jurul 
Solstițiului de iarnă, dacii și romanii practicau colindatul la Festum Kalendarum 
(„calendele ianuarie”) pentru a ura sănătate și noroc.  

Colindatul are loc în noaptea dinspre Crăciun. Participanții sunt de obicei flăcăi 
sau bărbăți însurați (numiți colindători) care se adună la casa șefului sau conducătorului 
grupului, (numit vătaf sau jude la români). Șeful este ales de colindători în special 
pentru că este cel care cunoaște cel mai bine colindele și urările; el are rolul de a 
organiza ceata dându-le instrucțiuni și conducându-i în toate casele. Colindătorii duc 
vestea sărbătorii și urează prosperitate, noroc și protecție celorlalți locuitori ai satului. 
Colindele care se întâlnesc la români și la slavi le putem împărți în două grupuri: I. 
Colinde generale cântate afară, de obicei la fereastră; II. Colinde „speciale” cântate 
înauntru. Prin „colinda la fereastră” românii invocă trezirea gazdelor și de obicei aduc 
vestea nașterii lui Iisus Hristos: „Sculați, sculați, boieri mari / Florile dalbe / Sculați, 
voi, români plugari / Că vă vin colindători / Noaptea pe la cântători / Și v-aduc un 
Dumnezeu / Să vă mântuie de rău / Un Dumnezeu nou născut”. Cu această colindă, 
colindătorii devin mediatorii divinității care au puterea de a trezi întreagă comunitate, 
propovăduind trecerea la o nouă dimensiune spirituală. 

Așadar, colindele la fereastră au următoarele trăsături:  Au caracterul de cîntece 
introductive în datină: a) prin ele colindătorii își vestesc și deșteaptă gazda; b) salută 
pe ai casei și-i roagă să le deschidă și să le permită să colinde; c) își pregătesc, prin 
cântarea colindei, o bună primire din partea gazdei.  Au un caracter general: a) privesc 
bunul mers al gospodăriei; b) se adresează mai totdeauna șefului familiei; Cele mai 
numeroase colinde sunt religioase, vestind astfel nașterea pruncului Iisus Hristos sau 
călătoria Maicii Domnului spre Betleem. Când colindătorii au terminat de cântat afără, 
sunt invitați să intre. În casă, ei cântă colindele „speciale”, care sunt adresate 
gospodarului și altor membri ai familiei după: vârstă, sex, ocupație și alte circumstanțe. 
În aceste colinde, colindătorii urează fiecărui membru al familiei noroc și fericire. 
Această distincție între colinde era mai respectată în trecut, acum se păstrează doar în 
anumite zone. Gospodarul așteaptă vesel colindătorii cu daruri: mâncare (carne, colaci, 
etc.), băuturi (vin) și bani puși pe masă, iar colindătorii, pentru a le mulțumi, recită 
formule de urare și binecuvântare, spre exemplu: „Gazdă mulți ani să trăiți. / După 
moarte-n rai să fiți. / Să trăiască gazda mult până a fi la păr cărunt” sau „Dumnezeu vă 
crească pruncii / și vă înmulțească juncii. / Câte pietre pe  pârâu / atâtea ștoguri de grâu; 
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câte pietre, pietrișoare, / atâtea vaci mulgatoare; / Câte paie pe casă, / atâtea băncuțe pe 
masă”. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

 
 

Prof. ENE CARMEN-MONICA 
GRĂDINIȚA NR. 35, sector 5, BUCUREȘTI 

 
 

 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. 

  În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii copiilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului.Scopul parteneriatului este de a implicare şi 
participare reală a părinţilor în activităţile la grupă dar  şi în cele extracurriculare. 

 Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi. 

 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. 
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. 

 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 
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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 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.  

 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. 
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TRADIŢII ȘI OBICEIURI ALE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  
 
 

   

Prof. Înv. Primar: Epure Alina  
 Liceul Teoretic ,, Ion Gh. Rosca,, Osica de Sus, Olt  

 
 

   

„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) 

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. 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. 
Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări una 
faţă de cealaltă. De-a lungul timpului am observat că există un set comun majorităţii 
părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice: 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, 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 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 (fără a jigni sau a critica, să-i ajute pe copii să realizeze un 
echilibru între activităţile şcolare şi cele extraşcolare; Pentru a nu se ajunge la 
dificultăţi în comunicarea cu părinții, 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 
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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. In acest sens am desfășurat activități comune cu părinții, deoarece 
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. Copiii au invăţat 
în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi 
magia acestui anotimp. Elevii clasei clasa a III-a, însoţiţi de părinţi şi bunici, au 
participat la activitatea cu tema Ornamente pentru bradul de Crăciun. La începutul 
activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile din luna 
decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona podoabe pentru bradul lăsat de Moş 
Crăciun.  

Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi 
de părinţi au confecţionat globuleţe, steluţe şi un Moş Crăciun. La sfârşitul orei, elevii 
şi părinţii au împodobit bradul, au cântat colinde, au dăruit şi primit din bucuria şi 
emoţia sărbătorii de Crăciun şi au servit dulciuri. Pe tot parcursul desfăşurării 
activităţii, elevii s-au simţit bine şi au colaborat împreună. Scopul întâlnirii a fost 
dezvoltarea relaţiei părinte-copil, școală-familie, în vederea eficientizării demersului 
educaţional.  

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. 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.  

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 în parteneriat cu părinții 
 

 
Prof. inv. primar: ERDELI CORNELIA FLORICA 

Scoala Gimnaziala nr. 2 Burzuc 
 
 
 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 
       Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
      Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse  materiale necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
      Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.     

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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, 
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este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este zbaterea şi rezultatul din care 
beneficiarul este copilul 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. . Educaţia şi 
formarea copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe 
şi valori între toţi agenţii educaţionali care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră 
în contact.  

Câteva căi ce duc la mobilizarea familiei în parteneriatul cu şcoala: 

 • Întâlniri cu părinţii: şedinţe cu anumite teme, vizite la domiciliu, corespondenţa cu 
părinţii, consultaţii, excursii, serbări tematice, ocazii festive etc.; 

 • Activităţi extraşcolare comune; 

 • Activităţi speciale cu copii care întâmpină anumite diicultăţi 

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. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie într-un mediu favorizat de comunitatea 
locală va atinge scopul educaţional propus, printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala 
în comunitate şi comunitatea în şcoală. Educaţia copiilor trebuie să răspundă cererii 
sociale şi, în acelaşi timp, nevoilor şi aspiraţiilor individuale. Ea este cea care 
desăvârşeşte fiinţa umană, ea este educaţia pe care copilul o primeşte în familie,în 
şcoală şi comunitate.  

În concluzie, putem afirma că doar printr-o colaborare strânsă, susţinută, familia 
şi şcoala pot pune în aplicare procesul de educare a copilului, că numai aşa se pot forma 
copii calmi, într-o viaţă zbuciumată, copii fericiţi, într-o societate în permanentă 
schimbare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 
 
 
 

Prof. înv. primar EREMIA GEORGIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Constantin Săvoiu”, TÂRGU JIU, GORJ 

 
 

Actualmente, educaţia este o problemă prioritară. Toţi cei care văd limpede 
evoluţia fiinţei umane, a fiinţei raţionale, a omului modern, a umanităţii, în ansamblul 
ei plasează în centru educaţia. În ultimele decenii, omul modern se identifică prin 
prezenţa unor noi tipuri de probleme, care se impun atât prin caracterul lor grav şi 
presant, cât şi prin dimensiunile lor regionale şi universale. 

Activităţile educative realizate âmpreună cu părinții reprezintă un element 
prioritar în politicile educaţionale întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării 
personalităţii tânărului, asupra performanţelor şcolare şi asupra integrării sociale în 
general. Participarea la activităţi extracurriculare structurate, organizate de şcoli, spre 
deosebire de participarea la activităţi nestructurate se asociază cu rezultate pozitive în 
ceea ce priveşte dezvoltarea adolescenţilor: 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, un grad mai scăzut de abuz de alcool şi droguri. 
Activităţile extracurriculare 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 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, fructificarea 
talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite 
elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi 
maximizeze potenţialul intelectual. Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor 
într-un mod plăcut şi util, de al transforma într-o sursă educaţională, de a cultiva gustul 
pentru frumos, pentru lectură, vizionarea unor piese de teatru, filme, implicarea în 
desfăşurarea şezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi creaţie. Educaţia 
extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii copiilor. Ea 
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, copii acumulează o serie de 
cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa 
de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala 
cu viaţa. În cadrul acestor activităţi se deprind să folosească surse informaţionale 
diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că 
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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 şcolii - pregătirea copilului pentru viaţă. 

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. Aceste activități 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. 

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, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să 
permită stimularea creativă a elevilor. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ LA GRĂDINIȚĂ 

 
 
 

Prof. înv. preșc. Erofei Claudia Aurelia 
Grădinița cu P. P. Nr. 3 Tulcea 

 

 

A sosit decembrie! A sosit iarna! Dar, cel mai important este că, odată cu acest 
anotimp sosesc și sărbătorile de iarnă, despre care se poate spune că sunt cu adevărat 
magice.  

Luna decembrie debutează cu sărbătoarea Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor. 
Fiecare copil pregăteste ghetuțele, le lustruiește, le pune frumușel la ușă și așteaptă… 
Somnul îi cuprinde în mrejele lui și adorm, dar a doua zi dimineață rămân surprinși, că 
Moșul a lăsat în ghetuțe, fiecăruia, ceea ce merita. 

Ca în fiecare an, și anul acesta, odată cu venirea lunii decembrie am început 
pregătirile la grădiniță pentru venirea lui Moș Nicolae, prietenul 
copiilor. Prin prezentarea Legendei lui Moș Nicolae i-am 
familiarizat cu semnificația  acestei sărbători și obiceiurile 
specifice. În sala de grupă fiecare copil a așezat la Căsuța păpușii 
un ciorăpel, sperând că moșul va trece și pe la grădiniță.  

Copiii au modelat din plastilină toiagul lui Moș Nicolae, au 
decorat cu steluțe și fulgi o ghetuță, descoperind că fulgii de nucă 
de cocos pot fi folosiți pentru realizarea blăniței, nu numai în 
bucătărie, au construit casa lui Moș Nicolae. Bucuria cea mai mare a fost în ziua în 
care au găsit ciorăpeii plini cu dulciuri și au înțeles că moșul i-a răsplătit că au fost 
cuminți și harnici la grădiniță.  

În cadrul temei ,,Bradul de Crăciun” am adus în sala de grupă  puțin din magia 
sărbătorilor de iarnă. După ce au fost familiarizați cu semnificația acestei sărbători (am 
citit povestea Nașterii lui Isus) și cu câteva obiceiuri de Crăciun, copiii au împodobit 
bradul cu globuri colorate mari și mici, beteală, luminițe multicolore, lucrând în echipă 
și au cântat cu bucurie în jurul lui. În altă zi au pictat ,,Brădulețul plin de culori”, 
utilizând cât mai multe culori. Din lucrările realizate am amenajat o expozitie, apoi am 
audiat colinde, copiii descoperind astfel frumusețea colindelor românești. De 
asemenea, am vizionat filmulețe cu obiceiuri de iarnă din diferite zone ale țării  noastre. 

  Pentru a înțelege mai bine semnificația sărbătorii, copiii au participat la 
activitatea de voluntariat ,,Să fii bun de Crăciun!”, în cadrul căreia au oferit, ajutați de 
părinți, daruri copiilor de la casele de copii - dulciuri, hăinuțe și jucării. Fiecare copil a 
renunțat la câte o jucărie de acasă, motivând că vrea s-o ofere unui ,,copil care nu are 
părinți”. Astfel, de mici, copiii pot fi învățați să fie buni cu ceilalți și să dăruiască 
jucăriile pe care nu le mai folosesc. 

 Am început pregătirile pentru venirea lui Moș Crăciun, despre care copiii știau 
că aduce daruri celor cuminți. Am prezentat pe scurt legenda lui Moș Crăciun, iar un 
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băiețel a spus că acesta trăiește în Laponia cu renii și spiridușii lui și vine la copii în 
,,noaptea magică”. Copiii au pictat ,,Steluțe aurii” pe fundal închis la culoare prin 
tenhica ștampilării, realizând o imagine a ,,nopții magice” și au confecționat felicitări 
pentru părinți, folosind materiale atractive, pe care le-au selectat și aplicat după 
preferința fiecăruia.  

De asemenea, am organizat o întâlnire cu Moș Crăciun la care au participat părinții 
și bunicii (online), am pregătit decorul de serbare cu elemente specifice. Copiii, 
îmbrăcați cu costume de fulgi de nea și spiriduși, într-un decor de sărbătoare, au recitat 
poezii despre iarnă și Moș Crăciun, au cântat colinde și s-au bucurat de venirea 
moșului, care le-a răsplătit efortul cu daruri minunate. Întâlnirea cu Moș Crăciun a fost 
plină de emoții, copiii au recitat moșului câte o poezie învățată la grădiniță și au făcut 
fotografii.  

Serbarea a reprezentat un izvor de bucurii şi satisfacţii creând copiilor o stare de 
bună dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice şi estetice. Prin conţinutul 
serbării a fost transmis un mesaj care îi încurajează pe copii să depună eforturi susţinute 
pentru realizarea unui scop comun: reuşita serbării. Pregătirea şi participarea la serbare 
a reprezentat acivitatea în care copiii şi-au valorificat cunoştinţele însuşite anterior 
(poezii, cântece), stimulându-se astfel bucuria copiilor de a trăi în colectiv, eliminând 
timiditatea şi cultivând nevoia de a colabora pentru realizarea un program artistic.  

Toată această perioadă este una în care toți încercăm să devenim mai buni, mai 
umani, mai darnici. 

 
Frumoase sunt sărbătorile de iarnă! 
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Tradiţii şi obiceiuri de iarna 

 

 
Ezăreanu Hălȋngă Raluca Elena,  

Gradiniţa cu Program Prelungit Bustuchin 
 

 

           La români sărbătorile de iarnă  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. 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 . Fiecare traieşte din plin 
sărbătorile, însă nu toată lumea cunoaşte adevaratele istorii şi semnificaţii ale datinilor 
de iarnă 

           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 “ 

           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 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.  
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            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.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. 

             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!) 

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 

               Colinda a dobândit o destinaţie precisă ca formă de magie benefică, ea 
marcând rodnicia câmpurilor, sporul animalelor domestice, creşterea copiilor, 
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împlinirea prin căsătorie a tinerilor, pacea si tihna bătrânilor, influenţarea, în sens 
pozitiv, a vieţii oamenilor şi a naturii. 
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Importanța activităților educative  
realizate în parteneriat cu părinții 

 
 

Profesor înv. primar, Fangli Geta-Oresia 
Şcoala Profesională Ruscova, Maramureş 

 
 

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. 

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 învăţătoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; 
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să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmărească în mod regulat 
progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate 
împreună cu învăţătoarea.  

            După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între şcoală 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 

            Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a şcolarilor în 
activităţi. Teme precum: “Bun rămas, grădiniţă dragă! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, 
“Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie”, “Şezătoare” 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 şcolii în viața copilului, realizând, astfel progres în 
activitatea didactică. 

           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.  
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           Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 
 

Prof. înv. preșcolar FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VIIȘOARA, BIHOR 

 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preșcolarilor pe care îi îndrum , 

parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
părinţilor în activităţile la grupă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale 
acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 
Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursiişcolare. 

Învățământul preșcolar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și 
presupunecompetitivitate. 
 

Grădinița îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  
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Grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în grădiniță, copilul trăiește în două lumi diferite: una a 
familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a grădiniței, încărcată 
de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 
Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, 
ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). 
Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor 
proprii.  

Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
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manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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Activitățile educative în parteneriat cu părinții –  
un deziderat sau o necesitate? 

 
 
 

Prof. Fedorovici Iulia,  
Școala Gimnazială Nr. 2, Dumeni, comuna George Enescu  

 

 

     Se vorbește tot mai mult în ultima perioadă despre „idealul educațional” care să 
exprime corelația dintre societate și procesul instructiv-educativ. Cred că avem nevoie 
de un proces progresiv, planificat, sistematic, metodic și intensiv, bazat nu doar pe 
selecționarea și structurarea strictă a conținuturilor, ci mai ales pe formarea 
competențelor-cheie care să respecte particularitățile de vârstă ale educabilului, 
sprijinindu-l în dezvoltarea armonioasă, adecvată contextului social.  

     Finalitatea procesului de învățământ ar trebui să o constituie inserția socială a 
individului, dând sens existenței socio-culturale, prin respectarea normelor și valorilor. 
Susțin concepția sociologului francez Emile Durkheim potrivit căruia educația trebuie 
să răspundă unor nevoi imediate ale mediului social. Pentru atingerea acestui deziderat, 
se impune existența reală a unui parteneriat „de facto” a tuturor resurselor umane 
implicate (cadre didactice, elevi, părinți, psihologi și consilieri școlari și diferite 
organizații care pot sprijini procesul educativ). De acest parteneriat va depinde 
dezvoltarea personală armonioasă a fiecărui elev, adecvată contextului social. Aceasta 
trebuie să exercite un rol reglator și director al întregului sistem educațional, să fie 
bazat pe principiile democratice, încât să opereze, atunci când se impune, o schimbare 
de valori, atitudini și comportamente la nivelul tuturor factorilor implicați. Și, pentru 
că dezvoltarea personalității umane este rezultatul întrepătrunderii factorilor ereditari, 
prin dispozițiile interne, cu cei externi, prin  mediu și educație, nu vom reuși niciodată 
să atingem idealul educațional, dacă nu se va realiza joncțiunea dintre acești factori. 

Fiecare părinte își dorește reușita socio-profesională a copilului său; de aceea, el trebuie 
să colaboreze cu profesorii și să îî sprijine pe aceștia de-a lungul întregului proces 
instructiv-educativ. În cadrul familiei, copilul își formează valori, principii și conduite 
necesare în mediul educațional.  

      Un parteneriat presupune respectarea unor principii și reguli bine stabilite, 
elaborarea unor strategii și deziderate, precizarea rolurilor fiecărui participant, dar și a 
direcțiilor și metodelor folosite. Astfel, factorii implicați își vor cunoaște mai bine 
nevoile și cerințele, vor putea să gestioneze sau chiar să prevină anumite situații 
conflictuale și vor aprecia munca fiecăruia, fără a-i submina poziția celuilalt. De 
asemenea, elevii vor putea avea parte de un climat educativ propice învățării, în care 
să se simtă apreciați și iubiți, încurajându-i să participe activ și s-ar înlătura barierele 
unei comunicări defectuoase.  
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      În cadrul activităților educative, putem invita părinții în timpul Săptămânii „Școala 
Alfel”, pentru a preda alături de ai lor copii, sau de a desfășura diferite activități 
gospodărești sau educative. Astfel, părinții se pot juca alături de aceștia, prezentându-
le jocurile copilăriei lor, prin activități intitulate sugestiv „Copil ca tine am fost și eu!”. 
O altă activitate la care părinții pot participa este cea legată de îngrijirea spațiului verde 
din curtea școlii, prin plantarea unor pomi alături de propriul copil sau răsădirea unor 
flori. În cadrul unui parteneriat cu biserica din sat, părinților li se oferă șansa de a găti 
împreună bucate tradiționale, sau de a face concursuri între bucatele tradiționale 
pregătite de părinți și mâncărurile moderne oferite de copii. O altă activitate preferată 
a fost predarea diferitelor conținuturi educative de către elevi părinților, aceștia 
simțindu-se din nou învățăcei. Se pot organiza diferite excursii tematice împreună cu 
părinții, ceea ce ar constitui un mijloc plăcut informal de descoperire reciprocă, ateliere 
de creație, de teatru și actorie, cursuri, activități outdoor sau vizite la locurile de muncă 
ale părinților.  

     În concluzie, parteneriatul dintre școală și părinți este o necesitate în cadrul 
procesului de învățământ, al cărui beneficiar major este elevul. Noi toți, ceilalți, trebuie 
să colaborăm asertiv, să ne sprijinim și sfătuim, astfel încât să obținem o dezvoltare 
armonioasă a educabililor.  
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Magia crăciunului 

 
 

Fehér Erika-Katalin 
 

 

De obicei perioada de Advent la școala noastră durează din a 1-a duminică a 
Adventului până la Crăciun, vacanța de iarnă. Organizăm programe școlare tradiționale 
ca: bazarul de Crăciun, cursurile de meșteșuguri în familie pe clasă și programul 
muzical de Crăciun. Spectacolul de Advent al Corurului școlar este organizat în 
biserică. 

 Un frumos brad de Crăciun îi așteaptă pe cursanți și pe copii în holul școlii. Ne-
am împodobit panourile cu decorațiuni și imagini de Crăciun. Dar fiecare sală de clasă 
are o coroană de Advent pe masă cu decorațiuni confortabile cu imagini de Crăciun și 
un calendar de Advent. Mici cadouri și surprize îi așteaptă pe copii în calendar, care îi 
așteaptă zi de zi: Cine îi va scoate din pungi?” 

 Pe măsură ce așteptăm Adventul, suntem mai atenți unul la celălalt. Această 
perioadă este despre așteptare, bucurie și dragoste. 

 În clasă, în timpul orelor de dirigenție, vorbim despre vechile tradiții și obiceiuri 
care leagă familiile și oamenii. Ascultăm cântece și muzică de Advent la cursurile de 
artizanat. 

 În acest an școlar, pentru prima dată , fiecare clasă a creat un brad neconvențional 
pentru a împodobi holul școlii și apoi biserica. 

 Ne pregătim de sărbătoare alături de colegi, părinți și copii. 

 

https://www.facebook.com/search/top?q=liceul%20teoretic%20%E2%80%9Dnagy%
20m%C3%B3zes%22-%20t%C3%A2rgu%20secuiesc 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC - G.P.P 
PROF. ÎNV. PREȘC. FEIER MARIANA 

 
 

          Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare. 

        Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

        Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor. 

       Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

     Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

      Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
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demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

       Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la 
un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele 
şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de 
compasiune. Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 

 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 

 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 

 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 

 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 

 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 
sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 

 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 

 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 

 Încurajează iniţiativa şi participarea; 

 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 

 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 
ordin general. 

Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 

 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 
raport cu evoluţia propriilor copii; 
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 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 

 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 

 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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Târgul de Crăciun – activitate educativă în parteneriat cu părintii 
 

 
Profesor învătământ primar Fekete Mihaela Hortenzia 

Scoala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu‶ Dej, jud. Cluj 
 

 
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. 
       În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 
       Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
      Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părinților în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.    Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 
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Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 
 
      În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  
     Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
 
 Una dintre cele mai atractive forme de participare a părinților la activitățile 
educative sunt Târgurile de Crăciun, organizate anual de ceva timp, devenind o tradiție 
a scolii noastre. Aceste activități au un scop caritabil, el intitulându-se ,,De la copii 
pentru copii ”. Începem pregătirea cu vreo 2-3 săptămâni înainte , cu o ședință cu 
părinții în care se prezintă proiectul si ne consultăm în legătură cu desfășurarea lui. 
Stabilim echipa de proiect si împărțim sarcinile . părinții de obicei pregătesc produse 
de patiserie sau decorațiuni. O parte din decorațiuni mai facem si la școală în orele de 
AVAP. Ne cuprinde treptat o bucurie a sărbătorilor, o dorință de a fi buni si de a dărui 
.   
 Vine si ziua multașteptata a Târgului de Crăciun . De obicei se organizează în 
sala de sport a scolii, fiind o sala mare, spațioasă unde sunt așezate ,,standurile”, de 
fapt bănci aduse din sălile de clasă. Copiii vin pe rând alături de părinți si își așează 
mândri produsele pe masă. Dacă apare un coleg i se face loc, toți  râd și sunt veseli. 
Lasă din preț, gustă din produse. Vizitează mesele celorlalte clase. La sfârșit fiecare 
donează cât dorește din ce sumă de bani a adunat.  
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Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, 

părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. 
Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc 
interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, manualitatea, dând 
oportunitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, 
prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 
responsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate,  să-şi cunoască 
elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşor şi mai frumos 
obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective 
depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa pentru elevi, de 
abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi 
resurselor de care dispune clasa de elevi . 
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OBICEIURI DE CRÃCIUN 

 
 

Profesor învãtâmant preşcolar Feşteu Marcela Alexandra 
Şcoala Gimnaziala Şona/ Grãdinita cu program normal Biia 

 

 

Crăciunul este magic, chiar și copiii știu acest lucru. Nici nu ar putea fi altfel, 
pentru că această sărbătoare celebrează nașterea, iubirea, familia și generozitatea. 
Practic, tot ce este mai bun și mai frumos în noi, iese la lumină de Crăciun. Aceasta 
este perioada în care întâlnim cele mai multe obiceiuri populare. Pare greu de crezut, 
dar în lumea satului împodobirea în mod festiv a casei însemna etalarea lucrurilor de 
preț. Țăranii nu aveau brad cu luminițe, nici globuri sau beteală. Dar casa era curată 
lună și decorată în mod tradițional, cum știau gospodinele mai bine. ”Exista obiceiul 
pregătirii casei, iar în camera curată erau expuse cele mai frumoase obiecte de decor 
pe care le aveau gospodarii. Pe langa impodobirea casei , lumea satului romanesc 
respecta o multitudine de obiceiuri de vestire a Nasterii Domnului, de impartasirea 
bucuriei cu intreaga comunitate. O parte dintre acestea sunt: 

Colindatul 

Adevăratul colindat se desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun. Colindătorii se 
adună în cete bine rânduite. Fiecare grup îşi alege un conducător numit de obicei 
„vătaf“ sau „jude“. 

Colindătorilor propriu-zişi li se alătură câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi 
traiste, darurile primite. Pe vremuri, fiecare ceată putea să ia la colindat numai o 
anumită parte a satului, având grijă să nu pătrundă în zona ce se cuvenea alteia. Odată 
intraţi în curtea casei, colindătorii îşi deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, 
adunaţi în prag. Cântecele sunt întotdeauna însoţite de dansuri. După ce cântecele şi 
dansurile din faţa casei s-au terminat, gazda îşi invită colindătorii în casă. Aici, 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 urmează să le ofere colindătorilor. 

Steaua 

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 
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 versuri religioase despre naşterea lui Iisus: „Steaua sus răsare“; „În oraşul 
Vitleem“; „La nunta ce s-a întâmplat“; „Trei crai de la răsărit“. 
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Capra 

Acest obicei ţine, de regulă, de la Crăciun pana la Anul Nou. Măştile care evocă 
la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal. 

Plugușorul 

Urare tradiţională la români in preajma Anului Nou, pluguşorul 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 pluguşorului 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. 

Sorcova 

Aparţinând obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu sorcova e mai cu seamă 
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 ramura 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. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE   
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
 

Învățătoare: Filimon Flavia Diana 
Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea 

 

            Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate.  
            Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  
            Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. Obiectivul cel 
mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele 
instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru 
elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, 
va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. În activitatea pe care o desfășurăm, 
am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, 
cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. Trebuie avute în vedere și „punctele 
slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, 
ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive 
(discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, 
efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât 
individual, cât și în echipă.  

            În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră, Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, 
Oradea, o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul 
reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile 
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pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, 
cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. Pentru învățător 
înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un 
moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. În toate cazurile de 
întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii ca 
parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 

            Beneficiile unui parteneriat: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 

        În fiecare an, când se apropie Crăciunul și încep să cadă primii fulgi de nea, în 
inimile noastre se naște o lume nouă, o lume de basm, de vis. E lumea „florilor dalbe” 
și a „lerului ler”, e lumea care, cu nostalgie, ne aduce aminte de frumusețea copilăriei, 
e lumea colindelor și a cântecelor de stea care umple de bucurie sfântă inimile noastre. 
În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea, a 
iniţiat şi organizat programul tematic „ Seară de colinde” având ca obiective 
dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, evidenţierea 
potenţialului uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de 
realizările şi nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine 
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definită în calitate de resurse educative. A sosit vremea colindelor și a cântecelor de 
stea! Frumoșii și talentații elevi ai liceului nostrum, marți, 21.12.2021, au transformat 
curtea școlii într-un tărăm magic, de basm, luminat de minunatele colinde prin care au 
devenit magi și vestitori ai Nașterii Domnului. Bucuria și spiritul Sărbătorilor de iarnă 
au fost mărturisite de corul claselor primare, gimnaziale și de liceu care în sunetul 
cristalin al clopoțeilor ne-au introdus în atmosfera mirifică de sărbătoare. 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. Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-
educative desfăşurate la clasă, despre frumuseţea şi magia  acestui anotimp. Miercuri, 
15 decembrie 2021, elevii școlii noastre,împreună cu copiii de la Grădinițele cu secții 
germane din oraș,  însoţiţi de părinţi şi bunici, au participat la activitatea cu tema 
Ornamente pentru bradul de Crăciun. La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre 
anotimpul iarna şi despre sărbătorile din luna decembrie, copiii având misiunea de a 
confecţiona podoabe pentru bradul lăsat de Moş Crăciun. Într-o atmosferă de bună 
dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi ajutaţi de părinţi au confecţionat 
globuleţe, steluţe, un Moş Crăciun și au copt și ornat turtă dulce.   

La sfârşitul programului, elevii şi părinţii au împodobit bradul, au cântat colinde, au 
dăruit şi primit din bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun şi au servit dulciuri. 
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Importanța activităților educative  
realizate în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. logoped, POP FLAVIA 
CJRAE Arad 

 
  

 
Activităţle educative, formale şi informale, realizate în parteneriat cu părinţii, au 

o importanţă covârşitoare asupra dezvoltării copiilor şi, de aceea, este necesar ca 
acestea să înceapă cât mai devreme, încă din grădiniţă. Când este mic, copilul se simte 
foarte apropiat de părinţii săi, sau de alte persoane din familie cu care acesta creşte, iar 
pentru a se apropia de educatoarele, învăţătorii şi mai târziu profesorii săi şi pentru a-i 
investi cu respect şi încredere, factorii educaţionali pot implica şi valoriza membrii 
familiei ca parteneri egali ai procesului de educaţie a copilului.  

 
Parteneriatul şcoală-familie implică o relaţie de colaborare în vederea obţinerii 

sa atingerii unui scop comun care, în cazul de faţă, se referă la copil şi la oferirea unei 
educaţii de calitate pentru acesta. Pentru a realiza un parteneriat grădiniţă/şcoală – 
familie, este necesar ca părinţii să fie consideraţi parteneri ai procesului educaţional, 
care pot contribui efectiv la bunul mers al activităţilor educaţionale, ei având nevoia de 
a fi informaţi despre noutăţile legislative, de a le fi luate în calcul opiniile lor personale, 
de a fi consultaţi în planificarea unor activităţi şi când se iau decizii în privinţa copiilor 
lor, de a sprijini continuarea programului educaţional acasă, de a găsi soluţii la despre 
problemele grupului, despre progresul copilului etc.  

 
Sărbătorile şi serbările de iarnă a un impact foarte puterni asupra copiilor, atât la 

nivel emoţional, cât şi la nivel cognitiv. În plus, sărbătorile şi nu numai, care sunt 
încărcate de magie şi legende, reprezintă un minunat prilej, mai ales la grădiniţă, de-a 
realiza activităţi deosbit de atractive pentru copii şi părinţi, care să rămână memorabile 
pentru aceştia în timp, activităţi în carul cărora familia să se implice efectiv şi nu să 
aibă doar rolul de spectator. Exemple de astfel de activităţi pot fi: împodobirea 
bradului, elaborarea unor compuneri şi scrisori prin intermediul cărora copiii şi 
membrii familiei îşi pot exprima sentimente, impresii, obiceiuri, nevoi şi aşteptări, 
realizarea unor desene şi colaje, a unor ateliere de creare a decoraţiunilor specifice 
sărbătorilor din momentul respectiv, realizarea unor produse de patiserie, învăţarea şi 
audierea unor cântece şi colinde, dansuri, recitarea uor poezii, interpretarea unor piese 
de teatr, realizarea unor scenete, jocuri dinamice şi amuzante, concursuri etc. Toate 
aceste activităţi, şi nu numai, îi poate apropia pe copii unii de alţii, să se sudeze ca şi 
colectiv al grupeo/clasei din care fac parte, după cum îi pot apropia pe copii şi de 
părinţi, de cadrele didactice, iar pe aceste din urmă le pot apropi de părinţi. Această 
apropiere poate conduce către o cunoaştere mai profundă a copilului/elevului, a 
calităţilor şi punctelor sale slabe, a talentelor şi tipului dominant de inteligenţe multiple, 
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a nevoilor, a intereselor, a abilităţilor, a valorilor, precum şi a situaţiei familiale a 
acestuia şi a relaţiei cu familia, aspecte de care carul didactiv dar şi păintele poate ţine 
cont în educaţia beneficiarului şi în relaţia cu acesta. Astfel, prin ceea ce fac, copiii 
sunt valorizaţi şi capătă încredere în propria personală şi în potenţialul lor. De 
asemenea, şi părinţii îşi pot cunoaşte mai bine copiii şi pot înţelege rolul lor şi al 
cadrului didactic în educaţia acestuia, existând şi posibilitatea schimbării mentalităţii 
în bine  uor copii faţă de grădiniţă şi şcoală, dacă este cazul.  

Cu toate că fiecare poartă cu sine amprenta responsabilităţii educării copilului, 
actorii din mediul educaţional au nevoie de implicarea părinţilor, după cum şi părinţii 
au nevoia de sprijinul cadrelor didactice în oferirea unei educaţii de calitate a copilului 
pe termen lung. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE  

ÎN PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 
 
 

Prof. înv. primar FLOAREA COJOCARU 
 

 

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună 
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. Educaţia este 
obligatorie, dar din fericire nicio instituţie nu poate forţa alegerea. “Clientul” este liber 
să aleagă.  Şcoala trebuie să aibă capacitatea  să fie pregătită de a adapta programul 
educaţional la nevoile în schimbare ale “clienţilor”.  

Este foarte importantă existenţa unor strategii de marketing în promovarea 
imaginii şcolii, nu numai pentru a atrage elevi către şcoala ta, chiar pentru a-i păstra 
sau a-ţi face cunoscută activitatea.  

Activităţile extraşcolare sprijină promovarea imaginii instituţiei şcolare. Ele dau 
o alternativă sănătoasă, practică şi creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituţia 
de învăţământ ce promovează astfel de activităţi beneficiind de o imagine pozitivă 
binemeritată. Este de prim ordin rolul pe care-l are interesul si talentul dascălului de a 
atrage elevii în asemenea activităţi, ce au menirea să amplifice efectele formatoare ale 
procesului de învăţământ şi să sporească zestrea de cunoştinţe şi abilităţi ale copilului, 
în vederea reuşitei integrării sociale. 

Voi prezenta două activităţi extraşcolare care au fost mediatizate pentru a 
promova imaginea şcolii. 

În preajma sărbătorilor de iarnă am organizat activităţi literar-artistice cu scopul 
de a valorifica tradiţiile, obiceiurile, specificul poporului nostru.  Elevii au cântat 
colinde, au recitat poezii, s-au bucurat de magia sărbătorilor şi de prezenţa lui Moş 
Crăciun. 

O altă sărbătoare importantă este 1 Decembrie, zi în care fiecare suflet de român 
vibrează la tot ceea ce înseamnă tradiţie, patriotism, iubire de neam  şi ţară. Promovând 
valorile naţionale învăţăm să ne apreciem, să valorificăm virtuţile noastre ca 
naţie. Valorificarea specificului neamului nostru îl poate determina pe elev să 
interiorizeze anumite trăiri, să iubească ţara şi neamul. Iubirea, colaborarea, dăruirea 
ne fac mai buni, mai valoroşi şi acest lucru elevii îl află indirect din activităţile 
extraşcolare. 

Educaţia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituţiei şcolare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
creează greu şi se poate pierde rapid. Consider că orice acţiune realizată ce vizează 
şcoala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-o strategie de marketing. 
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Importanța activităților educative  
realizate în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. Inv. Primar: FLOREA ALINA-NICOLITA 
Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru”, Balcesti, Valcea 

 

 

In ultimii ani am realizat si desfasurat un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi 
îndrum.Am considerat necesara realizarea unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat amintesc: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 
Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului 
de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli 
de rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășuram, am pornit întotdeauna de la „punctele tari”ale 
elevilor și cele ale mele ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
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facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de 
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și 
de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă 
în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  

ÎN CONTEXT FAMILIAL ŞI PREŞCOLAR 
 

 
 FRANGULEA ALINA GEORGIANA                                                    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3                                                          
-STRUCTURĂ GRĂDINIŢA P. P. NR. 3, MANGALIA 

 
 
 

Magia sărbătorilor de iarnă creează cele dintâi orizonturi temporale ale copiilor 
privind orientarea lor către tradiţiile şi obiceiurile românilor. Prin calitatea activităţilor 
propuse spre desfăşurare, copilul înţelege şi participă cu drag la activităţi, atât în 
familie cât şi la grădiniţă. 

 Datorită situaţiei pandemice de care este încercată sănătatea publică, 
sărbătorile au căpătat o şi mai mare importanţă, presiunea dezvoltării preşcolarilor este 
mai adânc acutizată la nivelul familiei, părinţii sunt mult mai solicitaţi să se implice în 
activităţile copiilor şi solicită cadrelor didactice un parteneriat pe măsură. 

Ca urmare a parteneriatului cu părinţii, în acest an şcolar, activităţile ce ţin de 
magia sărbătorilor de iarnă au fost îmbinate armonios începând din familie şi 
continuând la grădiniţă. Sărbătorile de iarnă au debutat cu marea sărbătoare ZIUA 
ROMÂNIEI, de la 1 decembrie, pe care au sărbătorit-o în familie, repetând imnul 
ROMÂNIEI, creând streagul tricolor şi pregătind costumul tradiţional românesc pentru 
ziua următoare la grădiniţă. Aşadar, acasă au fost îndrumaţi de părinţi să recunoască 
elementele componente ale unui costum popular şi să ştie cum se întreţine acesta prin 
curăţare şi călcare. La grădiniţă au avut parte de o zi naţională de neuitat, în care au 
fotmat marea adunare a costumelor populare, s-au stabilit din ce zone sunt de 
provenienţă costumele, ce însemnătate au decoraţiunile şi modelul cusăturilor, ce 
simbolizează culorile steagului şi cât de importantă este mişcarea ritmică prin dansul 
popular. 

O altă, activitate desfăşurată împreună cu familia o reprezintă împodobirea 
bradului, care în acest an s-a desfăşurat în acelaş timp, toţi am fost uniţi cu ajutorul 
aplicaţiilor online, am creat o sesiune de împodobit brazii şi ne-am bucurat împreună 
de ornamentele create de fiecare acasă. O parte din ornamente au fost aduse la grădiniţă 
unde am împodobit împreună cu toţi copiii bradul. O tradiţie a grupei ,,Florile,, , 
păstrată în fiecare an este crearea globurilor personalizate care sunt expuse în brad iar 
după serbare fiecare copil îşi ia globul acasa. 

Nu putem uita că magia sărbătorilor de iarnă este minunat creată cu ajutorul 
serbării de Crăciun. Din păcate părinţii nu mai pot participa fizic la această minunată 
activitate, în acest an a fost adaptată structura serbării astfel încât serbarea să-i fie 
adresată lui MOŞ CRĂCIUN, invitatul principal al momentului. Părinţii au participat, 
colaborat creând costume speciale  de sărbătoare copiilor, repetând acasă cu ei poeziile 
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pentru a le şti cât mai bine. Tradiţia colindatului de Crăciun nu a fost uitată, Moş 
Crăciun a ascultat, s-a bucurat şi i-a răsplătit pe măsura urăturilor.  

Pentru a marca tradiţia NAŞTERII DOMNULUI, copiii au pictat un tablou de 
iarnă simbolizând NAŞTEREA DIN IESLE. Acest tablou a fost expus în faţa 
grădiniţei, apoi a fost transferat la biserică pentru a bucura sufletele celor care merg de 
Crăciun acolo. 
              Aşadar, copiii sunt diferiţi, părinţii sunt diferiţi. Este diferit mediul în care 
trăiesc, situaţia lor financiară, dar cu toate acestea se implică cu toţii în promovoarea 
tradiţiilor şi doresc ca cei mici să cunoască obiceiurile noastre. Se spune că meseria 
este brăţară de aur, însă, lăsând la o parte studiile şi locurile de muncă, cea mai 
importantă meserie este cea de părinte. Este foarte important ca familia, atât tatăl cât şi 
mama să se implice încă de la naştere apoi,  la grădiniţă, în educaţia celor mici printr-
un parteneriat de nădejde cu grădiniţa şi prin bineînteles ,,timp de calitate,,  pe care îl 
petrec împreună cu copiii lor. 
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Iana în sărbătoare 

 
 
 

Autor: Prof. Frîncu - Predica Ioana Marilena 
Școala Gimnazială “Mircea cel Bătrân” Giurgiu și  

Școala Gimnazială Academician  “Marin Voiculescu” Giurgiu 
 
 
 

Nivel: învățământ gimnazial 

Disciplina: Istorie 

Culoarea primăverii e cea a florilor. Culoarea iernii o dă imaginația noastră. – Terri 
Guillemets 

 Iarna reprezintă anotimpul magic al nostru și al copiilor noștri. Toți, mari și mici 
așteptam miracolul sărbătorilor și al bucuriilor pe care albul fulgilor de nea îl așterne 
peste noi. 

Ca fiecare dintre noi, la fiecare sfârșit de an, încercăm să împărtășim cu cei dragi 
de la școală și de acasă, simbolistica sărbătorilor de iarnă.  

Cum ne prgătim pentru a întâmpina aceste sărbători în marea familie a clasei de 
elevi? 

După cum bine ştim, pe lângă multiplele oportunităţi de împodobire a clasei, 
activităţile extracurriculare sunt menite să le dezvolte elevilor spiritul de competiţie, să 
le valorifice potenţialul intelectual şi aptitudinile,  să le   stimuleze  creativitatea şi 
iniţiativa şi, nu în ultimul rând, să le deschidă inima  spre a oferi un zâmbet celor care 
au nevoie. 

Pornind de la aceste considerente, în preajma sărbătorilor de iarnă am derulat un 
şir de activităţi la care elevii au participat, ca de obicei, cu mare drag. Printre acestea 
se numără jucăriile ofeite celor care au posibilități mai putine, jucării și rechizite 
ambalate în pachete frumos colorate.  

Din păcate condițiile actuale sanitare prin care trecem nu ne-a permis sa 
arganizam o activitate tip serbare la care să fie invitați și cei dragi. Dar, alături de clasă 
am realizat și un mic program artistic și fiecare copil a prezentat un obicei al 
sărbătorilor de iarnă, cel mai drag obicei al lor din această perioadă. Pentru realizarea 
acestui material elevii au primit si sprijinul familiei, o parte din ei au venit cu materiale 
sau tradiții care nu se mai păstrează în totalitate până astăzi.  

Am încercat  ca,  pe tot parcusul desfăşurării activităţilor  să subliniez  câteva 
obiective care să  aducă la final feed-back-ul dorit. Asfel,  elevii au reușit: 
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 Să cunoască, să păstreze  şi să contribuie la transmiterea tradiţiilor populare 
legate de sărbătorile iernii; 

 Să identifice elementele religioase specifice acestor sărbători; 
 Să  audieze şi  să prezinte  legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradiţiile şi 

obiceiurile Sărbătorilor de Crăciun; 
 Să povestească despre obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou specifice zonei lor; 
 Să realizeze desene, colaje, felicitări şi alte produse în care să oglindească tema 

proiectului; 
 Să recite versuri închinate  sărbătorilor de iarnă, de  Crăciun şi de Anul Nou; 
 Să interpreteze colinde,  pluguşorul, sorcova; 
 Să-şi exprime sentimentele, trăirile şi impresiile pe care le au despre aceste 

momente magice. 

Bibliografie: 

https://edict.ro/iarna-anotimpul-bucuriei-activitati-educationale/ 
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Cu părinții la oră 

 
 
 

Prof. înv. primar Carmen Fulina 
Școala Gimnazială nr. 43 ”Ferdinand” Constanța 

 
 
 

Școala, ca instituție de educație, formare și orientare, creează premisele favorabile 
care să permită valorizarea maximă a fiecărui individ, prin stimularea intelectuală a 
elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Procesul de 
educare nu este însă responsabilitatea școlii în mod exclusiv, dar nici a părinților. Este 
un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate.            

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).  

Când şcolile şi familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiarii sunt elevii. 
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. 

Actualul context pandemic a creat o ruptură temporară a parteneriatului școală-
familie. Dar descoperirea mediului online a produs noi contexte. Astfel, părinții au 
pătruns în activitățile educative desfășurate online cu diferite roluri- spectator, asistent 
al profesorului, asistent al elevului și, de ce nu, invitat. 

În cele ce urmează, voi prezenta o activitate de comunicare în limba română, 
realizată în preajma sărbătorilor de iarnă, în care doi părinți au participat ca invitați, 
parteneri în realizarea obiectivelor propuse. Activitățile desfășurate în parteneriat cu 
părinții sparg tiparele activităților școlare și se fixează adânc în memoria elevilor. 
  

SCHIȚA PROIECT DE LECȚIE 
 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 
Disciplina : Comunicare în limba română 
Unitatea de învățare: ”Vin sărbătorile” 
Tema lecţiei: ”Colindătorii” de George Coșbuc 
Tipul lecției: consolidare 
Tipul de activitate: Activitate integrată 
Domenii integrate: Comunicare în limba română, Matematică și exploarea mediului, 
Arte vizuale și abilități practice 
Timp: 90 minute 
Competențe specifice: 
2.1. Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare 
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în  diferite contexte de comunicare 
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3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut 
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de  comunicare 
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu  respectarea convenţiilor de bază 
Competente integrate:   
Matematică și explorarea mediului 
3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor  investigaţii, prin observarea şi 
generalizarea unor  modele sau  
regularităţi din mediul apropiat 
4.2. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, 
procese simple 
Arte vizuale și abilități practice 
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat 
şi tehnici accesibile 
Obiective operaționale: 
O.1. - să citească corect, coerent și fluent un text cunoscut  
O.2. - să identifice tipul de rimă al poeziei 
O.3. - să stabilească corespondența între cuvinte cu același înțeles 
O.4. - să realizeze o felicitare de Crăciun pentru cei dragi, cu mesaj scris 
O.5. -  să găsească însușiri pentru cuvintele date  
O.6. - să alcătuiască propoziții utilizând semnele de punctuație învățate 
O.7.- să transcrie caligrafic strofa preferată 
Resurse : 
Procedurale: conversaţia,explicația, jocul didactic, metoda cadranelor,audiția, turul 
galeriei 
Materiale și mijloace: videoproiector, laptop, fișe de lucru, markere, lipici, foarfecă, 
coli colorate, fișă de colorat, creioane colorate, recompense 
Temporale : 90 minute 
Umane: 29 elevi 
Forme de organizare: frontal, individual 
Forme de evaluare: observarea comportamentului elevilor,analiza produselor 
activității, inter-evaluare, autoevaluare 
Bibliografie: 
Ministerul Educației Naționale – Programa școlară pentru disciplina Comunicare în 
limba română: Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013 
Manual -Comunicare în limba română, C.Mihăilescu, T.Pițilă. E.D.P., București 2020 
George Coșbuc,”Poezii”, Editura Prestige Kids, București 2014 
 
1.   Moment organizatoric: 
 asigur un climat favorabil desfășurării lecției. 
 verific tema  

 2.   Captarea atenției:  
 audiție colind  ”Afară ninge liniștit” Ștefan Hrușcă 

https://www.youtube.com/watch?v=IMauskSyhEU  
 enumerarea elementelor comune poezie- colind audiat 

3.  Anuntarea temei și a obiectivelor:  
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 îi anunț pe copii că la ora de comunicare în limba română vom lucra pe textul 
poeziei, vom expune 

mesajul transmis de poet și vom învăța să realizăm o felicitare, cu ajutorul unor invitați 
speciali 

4.      Dirijarea învătării: 
 citirea poeziei selectiv 
 discuții despre mesajul liric și despre anotimpul iarna 
 identificarea tipului de rimă al poeziei și scrierea perechilor de rime în caiet 
 joc wordwall -cuvinte cu înțeles asemănător 

 https://wordwall.net/resource/26718508/copy-of-g%c4%83se%c8%99te-perechile-
de-cuvinte-cu-%c3%aen%c8%9beles-asem%c4%83n%c4%83tor   
 realizarea unei felicitări de Crăciun folosind materialele date și redactarea mesajului 

acesteia, urmărind indicațiile unui părinte, invitat online (importanța felicitărilor, 
importanța familiei în viața noastră și petrecerea sărbătorilor împreună, prezentarea 
unor felicitări primite cu diverse ocazii) 

 audiție ”Colindătorii” de George Coșbuc- citirea în întregime a poeziei de către un 
alt părinte, invitat online 

5. Obținerea performanței 
 rezolvarea fișei de lucru- metoda cadranelor 
 transcrierea caligrafică a strofei preferate 

 6.Asigurarea retenției și a transferului 
 turul galeriei ”Felicitări de Crăciun” 
 se va purta o discuție despre alegerea strofei preferate pentru transcriere. 

7. Evaluarea: 
 ne mișcăm și ne grupăm astfel:  
 Cine a participat cel mai mult la activitate? 
 Cui îî place să citească poezii ? 
 Cine a scris caligrafic? 

 copiii primesc aprecieri pentru participarea la activitate  
8. Tema pentru acasă:  manual pag 53/ ex. 1,3 
                                               
 „Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii.” (S .L. Lightfoot) 
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Importanța activităților realizate în parteneriate cu părinții 

 
 
 

Prof. Gabor Tabita Sebastiana 
Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”, Beiuș  

 
 
 

O bună colaborare între școală și părinți este esențială pentru dezvoltarea 
armonioasă a viitorului adult. Responsabilizarea socială, asumarea răspunderii pentru 
vorbe, fapte și comportament atât în fața persoanelor adulte care reprezintă autoritatea 
cât și în fața sinelui precum și ajustarea comportamentelor problemă toate acestea sunt 
etape de maturizare neaparat necesare pentru viitorul adult. 

Fără o colaborare strânsă între școală și familie copiii și adolescenții se pot 
comporta extrem de diferit în cele două medii, în funcție de ceea ce doresc, conștient 
sau nu, să obțină. Școala are nevoie să înteleagă background-ul elevilor și modul în 
care acesta îi influențează pozitiv sau negativ. Familia are nevoie să monitorizeze 
periodic activitatea școlară dar să se și auto-analizeze pentru a descoperi eventuale 
disfuncționalități responsabile de anumite comportamente ale copiilor.  

Onestitatea este cuvântul cheie în relația dintre părinți și școală. Problemele 
negate, ignorate sau amânate nu fac decât să amplifice comportamentele nepotrivite. 
Asumarea joacă un rol capital în depășirea problemelor prin găsirea de soluții care să 
fie benefice în primul rând pentru elev. 

Prin invitarea părinților în activități realizate în parteneriat aceștia au ocazia să 
își înțeleagă mai bine copiii, să pătrundă în lumea lor, chiar să colaboreze împreună cu 
copiii lor mediat de către cadrele didactice. Prin parteneriatele școală-părinți toată 
lumea implicată are de câștigat.   

Potrivit cercetărilor efectuate în numeroase școli din Europa și Statele Unite 
parteneriatul școală - părinți are numeroase efecte benefice dintre care am putea aminti: 

 „Ajută profesorii în  munca lor 
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 
 Oferă servicii şi suport familiilor 
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 
 Ajută la managementul şcolii”1 
Importanța pe care familia o acordă procesului instructiv-educativ, stima pentru 

dascăli și cooperarea dintre părinte și diriginte sau profesorul de la clasă, dintre părinte 
și managerul școlii reprezintă baza dezvoltării armonioase a elevului.  

 
1 http://www.asociatia‐profesorilor.ro/familia‐scoala‐comunitatea‐parteneri‐in‐educatie.html 
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Deasemenea printr-o bună colaborare dintre școală și familie se realizează un 
transfer de înțelegere și afectivitate: prin ascultare activă și încercarea sinceră de găsire 
a soluțiilor la problemele ivite, fără a se da vina pe cineva sau ceva anume și fără a 
recurge la atitudini și comportamente nepotrivite atât părintele cât și educatorul au 
șansa de a întelege punctul de vedere al celuilalt și de a conlucra pentru cel mai bun 
rezultat posibil, întotdeauna în favoarea educabilului.   

Mesajul pe care copilul îl primește de la adulții din jurul său este extrem de 
important. Acolo unde regulile de acasă și cele de la școală intră în conflict rezultatul 
este confuzie, frustrare, furie și rebelizare împotriva setului de reguli mai puțin plăcut 
sau înțeles, set de reguli perceput ca arbitrar și nedrept sau în defavoarea elevului. De 
multe ori elevii sunt capabili să manipuleze adulții din jur folosindu-se de dublul 
standard în ceea ce privește regulile care li se impune.  

„Mutarea accentului de la a-i ajuta pe părinţi să cunoască nevoile şi cultura şcolii 
(“school-centric focus”) la adresarea nevoilor comunităţii în care trăiesc elevii 
(“community-centric focus”) se va produce dacă se vor lua în considerare intervenţii 
pe următoarele paliere: 

 
- cunoaşterea familiilor copiilor prin iniţierea unei comunicări pro-active cu părinţii şi 
vizite la domiciliu; 
- cunoaşterea comunităţii: unde şi în ce condiţii trăiesc elevii, ce servicii există pentru 
părinţi; 
- formarea profesorilor în sensul dezvoltării unui climat de interacţiune persuasivă 
între părinţi şi şcoală; 
- utilizarea capitalului cultural al părinţilor. 

 

În acest mod, şcoala şi părinţii vor fi de acord asupra comportamentelor dezirabile, 
astfel încât copiii să primească un mesaj non-contradictoriu la şcoală şi acasă (Van 
Velsor şi Orozco, 2007).”2 
Activitățile realizate împreună cu părinții asigură o cunoaștere în profunzime, duce la 
elaborarea unor obiective și strategii de lucru comune pentru a rezolva probleme 
evidente atît la școală cât și acasă. Parteneriatele școală – părinți sunt o modalitate de 
a asigura unitatea în educarea copiilor, responsabilizarea mai eficientă a acestora, 
îmbunătățirea relației părinte-copil prin faptul că părintele se implică activ în ceea ce 
presupune viața școlară a copilului său și așa mai departe. Beneficiile sunt multiple și 
variate iar efectele se resimt pe termen lung.   

Bibliografie: 

http://www.asociatia-profesorilor.ro/familia-scoala-comunitatea-parteneri-in-
educatie.html 
https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala-familie_ISE.pdf 
Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, EDP, Bucureşti, 
2002. 
Stăiculescu Camelia-,,Şcoala şi comunitatea locală”-parteneriatpentrueducaţie-

 
2 https://www.ise.ro/wp‐content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala‐familie_ISE.pdf 
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FLUENȚA CITIRII 

 
 
 

GABRIAN TEODORA LAVINIA - profesor logoped 
C.J.R.A.E. CLUJ  

 
 

Fluenţa în citire reprezintă o abilitate specială de a decodifica rapid şi acurat cuvinte, 
ceea ce facilitează recunoaşterea cuvintelor suficient de rapid pentru a câştiga timp în 
citirea şi înţelegerea textului din care cuvintele fac parte. ( Hațegan, Talaș, 2016). 

Fluența verbală presupune atât viteză, cât și corectitudine, adică numărul de cuvinte 
corect citite într-un interval de timp. La finalul fiecărei etape de școlarizare, pentru ca 
elevul să poată fi considerat fluent în actul lexic, acesta trebuie să fie capabil să citească 
corect un anumit număr de cuvinte într-un minut. Se evidențiază și progresul înregistrat 
de către elev pe pasrcursul intervalului școlar. Astfel, demersurile terapeutice pot fi 
monitorizate și îmbunătățite, pentru a crește impactul pozitiv pe care acestea le exercită 
asupra elevului. 

În literatura de specialitate sunt delimitate două teorii care stau la baza abordării 
problematicii fluenței: teoria procesării lingvistice (LaBerge și Samuels, 1974) și teoria 
eficienței verbale (Perfeti, 1985). Ambele teorii au la bază trei direcții de abordare a 
problematicii fluenței în vorbire: 

•  decodarea cuvântului și comprehensiunea citirii sunt procese separate și 
secvențiale, 

• abilitățile de decodare a cuvântului sunt în strânsă legătură cu comprehensiunea 
citirii, 

• dificultățile de recunoaștere în mod automat a cuvântului afectează semnificativ 
abilitățile cititorului de a înțelege cee ace citește ( Hațegan, Talaș, 2016). 

Elementul-cheie al ambelor teorii este decodificarea. Aceasta este direct relaționată 
cu abilitățile cognitive ale persoanei. Dacă un cititor slab consumă multe resurse 
cognitive în procesul de decodificare, este evident că rămân puține astfel de resurse 
pentru înțelegerea textului parcurs. Vorbim astfel despre o comprehensiune deficitară, 
grafemele fiind decodificate cu dificultate. 

Relația dintre decodificarea și comprehensiunea textului este stabilită pe baza 
procesării lingvistice și a consumului energetic cognitive implicat. Se desprinde nevoia 
de a aborda subiectul eficienței: citirea fluentă nu este importantă doar din punct de 
vedere expresiv, ci are implicații serioase asupra înțelegerii verbale a textului. Cititorul 
nu trebuie doar să decodifice cuvintele, ci să realizeze acest lucru și într-un timp scurt, 
cu un consum cât mai redus de resurse cognitive. Pentru o decodificare rapidă, este 
nevoie de o recunoaștere vizuală a cuvintelor.  

 
          Citirea fluentă este delimitată la nivelul cuvântului și la nivelul textului (Wagner, 
2011). Citirea listelor de cuvinte se poate realiza extrem de fluent, însă aspectul acesta 
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nu este obligatoriu legat de comprehensiune. Sarcinile de lucru propuse delimitează 
mai multe niveluri de abordare a terapiei, în vederea îmbunătățirii abilităților de citire 
fluentă, cu implicații asupra achiziției citirii și a îmbunătățirii comprehensiunii textului. 
Nivelurile acestea sunt etape specifice din demersul de intervenție: 
• etapa denumirii fluente a grafemelor, 
• etapa citirii fluente a grupurilor de litere și a silabelor, 
• etapa citirii fluente a logatomilor, 
• etapa citirii fluente a cuvintelor simple și a celor complexe din punct de vedere 
fonologic, 
• etapa citirii fluente a propozițiilor scurte și dezvoltate, 
• etapa citirii fluente a textelor. 

 Atât timp cât există o relație între fluența în citire, decodificarea la nivelul 
cuvântului și cea la nivelul textului și comprehensiunea verbală, există o relație între 
fluența în citire, comprehensiunea verbală și  caracteristicile lingvistice specifice limbii 
în care se realizează actul lexic (Hațegan, Talaș, 2016). Există o relație semnificativă 
între structura cuvintelor din limba irlandeză și fluența în citirea acestora (Hickey, 
2007).  

 Structura suprasegmentală a limbii reprezintă încă o componentă fonologică 
importantă pentru impactul asupra fluenței verbale (Anca, Hațegan, 2008). Unitățile 
suprasegmentale sunt intensive atunci când caracterizează o singură silabă și extensive 
atunci când caracterizează un segment fonic cu o extensiune mai mare decât o silabă. 
În limba română, accentul este o categorie suprasegmentală intensivă. O categorie 
suprasegmentală extensivă este – în limba română – intonația. 

 Nu poate exista accentul separat, ci numai împreună cu unitățile fonetice 
segmentale (vocalele și consoanele), peste care se suprapune și pe care le 
caracterizează. Accentul se evidențiază printr-o pronunțare cu o intensitate mai 
puternică a sunetelor din anumite silabe ale cuvintelor. De obicei, în limba română 
accentul este poziționat pe antepenultima silabă.  

Intonația poate fi definită ca o înlănțuire, proiecție muzicală de tonuri și accente, 
care variază în raport cu ideile și sentimentele vorbitorului (Dascălu-Jinga, 2001). 
Intonația confer semnificație textului, prin intermediul intensității, dar mai ales prin 
calitatea articulării. Relația dintre fluența verbal și structura fonologică 
suprasegmentală se materializează în capacitatea cititorului de a lectura cuvinte și texte, 
plasând accentul corect la nivelul silabelor, respectând pauzele dintre cuvinte și 
utilizând corect intonația. Fluența verbal ar trebui să fie mult mai bine reprezentată prin 
conținuturile curriculare, acestea având o pondere semnificativă în achiziția 
principalelor deprinderi școlare, scrisul și cititul. 

 

 Fluența citirii se referӑ la abilitatea de a citi ȋn mod rapid, acurat și cu o 
expresivitate adecvatӑ. (National Reading Panel, 2000; Kuhn și Stahl, 2004). 
 Majoritatea definițiilor citirii fluente sunt bazate pe anumite aspecte a modelului 
de procesare a informației susținut de LaBerge și Samuels (1974) sau a teoriei eficienței 
verbale susținutӑ de Perfetti. (1985) Ambele teorii au la bazӑ conceptele: 
- decodarea cuvântului și comprehensiunea citirii sunt procese separate și secvențiale 
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- abilitӑțile de decodare a cuvântului sunt ȋn strânsӑ legӑturӑ cu comprehensiunea citirii 
- dificultӑțile de recunoaștere ȋn mod automat a cuvântului afecteazӑ semnificativ 
abilitӑțile cititorului de a ȋnțelege ceea ce citește.  
 Prozodia, abilitatea cititorului de a citi un text cu accentul, pauzele și intonația 
corespunzӑtoare, au fost, de asemenea identificate ca fiind componente importante a 
citirii fluente. Atunci când cititorii sunt capabili sӑ reflecteze asupra inflecțiunilor 
limbii vorbite, ei demonstreazӑ abilitӑți de  ȋnțelegere a textului, de auto-monitorizare 
și auto-corectare a propriilor erori de citire. ȋn timp ce cercetӑtorii au studiat mai mult 
despre subabilitӑțile și componentele interrelaționale ce contribuie la abilitatea 
cititorului de a citi fluent, unii au argumentat faptul cӑ definiția citirii fluente ar trebui 
sӑ se extindӑ dincolo de comportamentele observabile precum ritmul citirii, acuratețea 
și prozodia. Oricum, mulți cercetӑtori preferӑ sӑ defineascӑ citirea fluentӑ prin ritm 
plus acuratețe/corectitudine exprimate prin ”cuvinte corecte pe minut”. (Hasbrouck 
ScTindal, 1992) 
 Fluența implicӑ recunoașterea automatӑ a cuvântului ȋntr-un ritm ce ȋi permite 
cititorului sӑ utilizeze resursele cognitive astfel ȋncât acesta se poate concentra asupra 
ideii centrale a textului. Astfel, atunci când cititorii decodeazӑ ȋn mod automat, ei sunt 
capabili sӑ-și schimbe strategiile cognitive de decodare și sӑ-și ȋndrepte atenția asupra 
extragerii ideii principale a textului. Astfel, aceste definiții permit descrierea citirii 
fluente, iar specialiștii ȋn terapia limbajului de asemenea trebuie sӑ știe: 
- cum se mӑsoarӑ fluența 
- care este rapiditatea normalӑ pentru ca un elev sӑ fie fluent 
- la ce progres se poate aștepta ȋn urma intervențiilor asupra fluenței citirii 
- tipurile de intervenții care sunt eficiente 

Fluența citirii este una dintre caracteristicile definitorii ale cititorilor experți, iar 
lipsa fluenței este o caracteristicӑ definitorie a slabilor cititori. Diferențele ȋn ceea ce 
privește fluența citirii nu doar cӑ fac distincție ȋntre cititorii experți și cei slabi, ȋnsӑ 
lipsa fluenței citirii este de asemenea un predictor a problemelor de comprehensiune a 
citirii. (Stanovich, 1991). 
 ȋn timp ce slab cititorii ȋnvațӑ relația sunet-simbol și ajung sӑ decodifice ȋntr-un 
mod corect, dificultӑțile lor ȋn ceea ce privește fluența este evidențiatӑ ȋn eforturile 
depuse pentru o citire corectӑ. Aceastӑ lipsӑ a fluenței ȋn citire constituie o problemӑ 
pentru slab cititori deoarece au tendința sӑ citeascӑ greu, concentrându-se pe decodarea 
la nivelul cuvântului, ceea ce face ca ȋnțelegerea textului sӑ fie dificilӑ sau chiar 
imposibilӑ. 
 Citirea fluentӑ cuprinde trei elemente cheie: acuratețea citirii unui text cu un ritm 
și o prozodie sau expresivitate adecvate. (Hudson, Mercer, Lane, 2000). Un cititor 
fluent poate menține aceastӑ performanțӑ pentru perioade lungi de timp, poate sӑ deținӑ 
aceastӑ abilitate și dupӑ lungi perioade fӑrӑ exercițiu, iar aceastӑ abilitate se poate 
extinde la nivelul mai multor tipuri de texte. De asemenea, un cititor fluent nu este ușor 
distras de diferiți stimuli externi și citește fӑrӑ efort.  
 Un motiv de a depune eforturi ca elevii sӑ devinӑ cititori fluenți este puternica 
legӑturӑ dintre fluența citirii și comprehensiunea/ȋnțelegerea citirii. Fiecare aspect al 
fluenței are o legӑturӑ cu ȋnțelegerea la nivelul textului. Fӑrӑ o acuratețe ȋn citirea 
cuvintelor, cititorul nu va putea ȋnțelege ideea promovatӑ de scriitor, iar citirea 
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incorectӑ a cuvintelor poate duce la interpretӑri greșite ale textului. De asemenea, 
prozodia sӑracӑ poate duce la utilizarea de grupuri de cuvinte incorecte sau fӑrӑ ȋnțeles 
sau la utilizarea de expresii incorecte.  
Legӑtura dintre acuratețea citirii și performanța ȋn citire   
 Acuratețea citirii cuvântului se referӑ la abilitatea de a recunoaște sau decoda 
corect cuvintele. Pentru citirea corectӑ a cuvântului este necesarӑ ȋnțelegerea 
principiului alfabetic, abilitatea de a uni sunetele ȋmpreunӑ (Ehri & McCormick, 1998) 
și cunoașterea unui numӑr mare de cuvinte care sӑ fie utilizate ȋn vorbire. Slaba 
acuratețe a citirii cuvintelor are influențe negative asupra comprehensiunii și fluenței. 
Un elev care citește cuvintele incorect, nu va putea ȋnțelege mesajul transmis de autor, 
iar citirea fӑrӑ acuratețe a cuvintelor poate duce la interpretӑri greșite ale textului. Ȋn 
Studiul Citirii Fluente din 2002, fiind considerat parte a Evaluӑrii Naționale a 
Progresului Educațional (NAEP), cercetӑtorii au constatat faptul cӑ atunci când copiii 
au fӑcut erori care au schimbat ȋnțelesul textului a existat o legӑturӑ mai directӑ cu 
comprehensiunea citirii decât cu erorile care nu au rezultat ȋntr-o schimbare de 
semnificație. (National Assessment Governing Board, 2002). De asemenea, ei au 
constatat cӑ erorile care nu afecteazӑ ȋnțelesul sunt rare.  
 Atunci când cuvintele nu pot fi citite ȋn mod acurat din memorie, ele trebuie 
analizate. De aceea, este important sӑ se predea strategii de identificare a cuvintelor, 
precum decodarea și utilizarea analogiei. (Ehri, 2002), pentru a ȋnțelege cuvintele 
necunoscute. Decodarea este un proces realizat secvențial prin care cititorul unește 
sunetele pentru a alcӑtui cuvinte. Acest lucru poate fi realizat prin unirea fonemelor 
izolate (ȋnceputul decodӑrii) sau fonograme (o formӑ mai avansatӑ a decodӑrii) (Ehri, 
2002). Pentru a decoda ȋn mod acurat cuvintele, cititorii trebuie sӑ fie capabili: 
- sӑ identifice sunetele reprezentate de litere sau combinații de litere 
- sӑ uneascӑ foneme 
- sӑ citeascӑ grafemele 
- sӑ realizeze corespondența literӑ-sunet 
 

Strategii didactico-terapeutice de antrenare a fluenței citirii  
 

Pentru a înțelege textele scrise, elevii trebuie să descifreze cuvintele cât mai 
rapid și mai corect în procesul de citire. Cu cât decodificarea cuvintelor este mai 
exersată, cu atât aceasta se produce mai repede și cantitatea de energie mentală pe care 
o necesită este mai mica, astfel încat este posibilă concentrarea asupra înțelegerii 
textului. 
 “Dezvoltarea fluenței în citire se realizează prin exercițiu. Cercetările 
demonstrează că lectura repetată a acelorași fragmente contribuie la îmbunătățirea 
fluenței . Lectura repetată este mai atractivă dacă are ca scop jocul cu dinamica 
sunetelor (Laurum, 2000). 

Dintre  strategiile didactice pentru dezvoltarea fluenței amintim: elevii trebuie să 
aibă acces la multe cărți și materiale de citit în școală, programele intensive de citire în 
gând pot fi utilizate pentru promovarea activității de exersare a cititului, încurajarea 
elevilor să citească independent din ce în ce mai mult, încurajarea elevilor să citească 

525



 

diferite tipuri de text, învățarea elevilor cum să aleagă cărți la nivelul de citire adecvat 
lor, dezvoltarea interesului elevilor față de activitatea de citire, oferindu-le materiale 
de citit care să corespundă cu interesele, pasiunile și aspirațiile lor în viață, alegerea 
materialelor adecvate din punct de vedere cultural. 

Citirea prin ascultare și abordările de tipul “în perechi”, “comun” și “în 
colaborare” pentru activitatea de citire se utilizează de mulți ani și necesită tehnici ușor 
diferite. Aceste metode se folosesc deseori pentru a permite cititorilor cu dificultăți să-
și lărgească gama de strategii de citire întrebuințate. 

Citirea în comun, atunci când copilul citește textul, iar profesorul/adultul îl 
ascultă și îi spune cuvintele pe care copilul refuză să le citească (cele pe care nici nu 
încearca să le citească) sau care schimbă înțelesul propoziției sau textului. Așteptați în 
jur de șase secunde înainte de a furniza cuvântul, pentru a lăsa copilului puțin timp de 
gândire, dar nu prea mult timp, pentru a pierde șirul povestirii. Acceptați cuvintele cu 
semnificație similară (ghicite corect). La sfârșitul anumitor pagini sau al întregii cărți, 
puneți întrebări pentru a ajuta copilul să recepteze semnificația textului. Lăudați copilul 
întotdeauna și mulțumiți-i că a citit pentru dumneavoastră. 

Citirea pe rând, atunci când copilul întampină probleme în citirea unui text lung 
sau al unui text prea dificil, atunci adultul/colegul partener și copilul pot citi pe rând 
câte o bucată de text. 

Elevul poate citi în pereche cu un adult sau cu un alt copil. Dacă este vorba de 
perechi de copii, atunci toți copiii pot citi în perechi. Întrebați copiii dacă au nevoie de 
ajutor pentru a-și îmbunătăți abilitățile de citire. Odată ce ați identificat acei copii care 
au nevoie de sprijin, puteți cere celorlalți copii din grupul rămas dacă vor să se ofere 
voluntari, jucând rolul de tutori. Fiecare copil care are nevoie de sprijin îl va alege pe 
colegul preferat dintre cei care s-au oferit voluntari. Apoi, copiii-tutori vor fi instruiți 
cum să utilizeze tehnicile de citire în pereche. 

 Pentru copilul din clasa pregătitoare, citirea imaginilor este şi mai importantă. 
Ea dezvoltă gustul cititului şi poate fi apreciată ca etapă premergătoare procesului de 
instruire, ce conţine elemente de organizare a activităţii mintale. 
     Citit-scrisul selectiv constă în indicarea cuvintelor şi propoziţiilor apreciate ca 
fiind critice sau care au un anumit grad de dificultate, ce poate determina erori tipice şi 
pe care subiectul trebuie să le citească sau să le scrie. În aceste condiţii, atenţia 
logopatului este centrată pe o anumită categorie de cuvinte, litere şi grafeme, învaţă să 
le diferenţieze de altele şi să depună eforturi pentru a le reproduce corect. Citit-scrisul 
selectiv este o metodă care trezeşte interesul copilului şi-i stimulează motivaţia pentru 
desăvârşirea acţiunii. În acelaşi timp, se realizează printr-un efort şi îmbracă forma 
activităţii plăcut-distractive. 

 Citirea simultană şi scrisul sub control in care subiectul citeşte în acelaşi timp 
cu logopedul, scrie sub supravegherea nemijlocită a acestuia. Astfel imită modelul şi 
fiecare greşeală este corectată pe loc.  Cu timpul, subiectul învaţă să se auto-controleze 
şi să devină conştient în raport cu propria sa activitate, ca şi modelul corect. 
  Citirea şi scrierea în pereche este metoda ce determină rezultate pozitive şi 
datorită menţinerii situaţiei tensionale, a formării - dezvoltării motivaţiei 
competiţionale şi a satisfacţiei pentru succesul împlinit. Procedeul poate fi extins la un 
grup mai mare de subiecţi, şi ca urmare dispare inhibiţia şi încordarea caracteristică 
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dislexo-disgraficilor. Pentru logopaţi cu deficit de intelect este şi mai indicată o 
asemenea metodă. Ea are darul şi de a contribui şi la înlăturarea negativismului faţă de 
activitatea de scris-citit. (But,2014) 

Citirea şi scrierea în ştafetă este metoda ce presupune ca fiecare subiect, dintr-
un grup anumit, să citească ori să scrie una sau mai multe propoziţii. Apoi, el trebuie 
să indice un coleg care să continue acţiunea. Pentru desfăşurarea în condiţii normale a 
activităţii, toţi partenerii trebuie să fie atenţi pentru a putea continua şi corecta pe cel 
ce greşeşte. Ca atare, această metodă are o serie de elemente comune cu cea a citirii şi 
scrierii în pereche, cât şi prin rezultatele pozitive obţinute. (But,2014) 
  Citirea şi scrierea în ştafeta greşelilor - în care subiectul primeşte sarcina să scrie 
sau să citească până în momentul comiterii unei greşeli pe care colegii au datoria să o 
semnaleze. Se poate alcătui un grafic, care să pună în evidenţă numărul punctelor 
obţinute de subiect, notându-se cu minus fiecare greşeală şi cu plus citirea sau scrierea 
unui text cât mai lung. În felul acesta, se va obţine o ierarhizare a subiecţilor într-o 
activitate dată sau pe un timp limitat, ceea ce evidenţiază şi progresele făcute. Metoda 
prezintă avantajul că trezeşte ambiţia subiecţilor şi stimulează interesul pentru a ocupa 
un loc cât mai bun în clasificarea finală. 

Citirea şi scrierea pe roluri - deosebit de important este că prin folosirea acestui 
procedeu se facilitează introducerea intonaţiei şi a ritmului de citire ca şi în învăţarea 
regulilor logico-gramaticale în activitatea lexico-grafică.  

Citirea şi scrierea pe sintagme in care elevul trebuie învăţat să sesizeze sensul 
celor citite sau scrise şi să cuprindă în câmpul său perceptiv, unităţile sintactice, 
sintagmatice, purtătoare de semnificaţii. În acest scop devin foarte eficiente învăţarea 
subiectului să împartă textul de citit pe unităţi logice, iar dictările şi autodictările să se 
efectueze tot pe unităţi sintagmatice. Această metodă contribuie la formarea 
deprinderilor lexico-grafice, prin facilitarea vitezei, legarea mai bună a grafemelor în 
cuvânt, evitarea săririi rândurilor ori repetarea lor la citit, evitarea suprapunerilor de 
rânduri, la scris, înlăturarea agramatismelor, dezvoltarea capacităţii de discriminare 
dintre fonem-grafem, fonem-literă, literă-grafem.  

Alte modalități de îmbunătățire a fluenței lecturii sunt: citirea cu intonație 
urcătoare, citirea cu intonație coborâtoare, citirea cu voce tare, citirea cu voce scăzută. 

Citirea cu voce tare presupune înțelegerea textului de către elev și depinde de o 
anumită autonomie a privirii în raport cu vocea, starea emoțională. 
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„CREȘTEM ÎMPREUNĂ” 
Proiect educaţional  

de promovare a acțiunilor comune școală-familie 
 
 

Prof.  înv. primar Gaceu Săndiţa 
Liceul de Arte “Hariclea Darclee” Brăila 

 

 

Motto: 

”Copiii nu sunt singurii care cresc.Şi părintii cresc. Tot aşa cum noi ne privim 
copiii, să vedem ce fac cu vieţile lor, tot aşa ne privesc şi 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-ntind spre ele.” Joyce Maynard 

 

Durata de derulare: 

Lansare proiect: 

Iniţiatori: 

Liceul de Arte ,,Hariclea Darclee“-
Brăila 

Director:  

Echipa de proiect:    

Parteneri: 
Şcoli/Cadre didactice implicate:  

Presa locală de specialitate 

 
Argument 

 

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.  

Nu este suficient ca un părinte să îşi trimită cu conștiinciozitate copilul la şcoală 
în fiecare zi pentru ca acesta să aibă succes. Implicarea părinților în educaţia copilului, 
la şcoală şi acasă, are un impact semnificativ asupra succesului copilului şi al vieţii 
sale, în general. Conform cercetărilor, copiii unor părinţi implicaţi absentează mai rar, 
se comportă mai bine, au performanţe şcolare mai bune, acced la nivele mai înalte de 
educaţie.  

Intâlnim din ce în ce mai mulți părinți care declară că nu au destul timp pentru 
a se dedica în mod activ și continuu educației propriilor copii. Din păcate, există și 
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persoane care consideră că această sarcină este exclusiv în responsabilitatea sistemului 
de învățământ, respectiv a educatorilor, profesorilor, etc. Din aceste motive este 
esential ca părinții să conștientizeze importanța implicării lor în procesul educațional 
și să învețe să identifice ceea ce este mai important pentru copiii lor.  

Copiii au nevoie de iubire și dăruire, au nevoie de întelegere și prietenie, 
încredere și respect, compasiune şi ajutor, dar şi de încercările lor unice. Pentru fiecare 
copil, un proces sănătos de dezvoltare include și timpul încercărilor prin care trebuie 
să treacă. Pentru un rezultat pozitiv, procesul trebuie obligatoriu însoțit de către adulți. 
Învățând să înțeleagă și să accepte limitele impuse de către părinți și de societate, copiii 
își însușesc deprinderi esențiale de viață cum ar fi: respectul, prietenia, iubirea, iertarea, 
capacitatea de a amâna primirea răsplatei, acceptarea, cooperarea, creativitatea, 
compasiunea, curajul, perseverența, autocorecția, prețuirea de sine, independența și 
abilitatea de a se orienta și decide singuri.  

 

Competenţe generale: 

- Dezvoltarea abilităților de a interacționa și empatiza cu propriii copii, într-un 
cadru organizat, formal şi nonformal de derulare a activităţilor educaționale;  

- Dezvoltarea unor atitudini stimulative si suportive în rândul părinţilor, 
bunicilor, cadrelor didactice 

 

Competenţe specifice: 

 Implicarea în cunoaşterea politicilor promovate de şcoală (alegerea opţionalelor, 
managementul clasei, programe şcolare, standarde de performanţă);  

 Explorarea tehnicilor de abordare a unor discipline şi a modului de intervenţie 
în pregătirea temelor, în dobândirea deprinderilor intelectuale; 

 Idntificarea elementelor de progres sau eşec ale copilului, a schimbărilor 
survenite în evoluţia lui, a nevoilor, a încrederii în forţele proprii; 

 Promovarea unor schimbări în mentalitatea tradiţională în raport cu poziţia 
copilului în familie; 

 Promovarea principiilor democratice în relaţia părinte–copil; 

 Implicarea unui număr mai mare de părinţi, bunici sau alţi membri ai comunităţii 
în educaţia copiilor; 

 Realizarea unui dialog deschis între părinţi despre subiecte tabu privind climatul 
familial. 

 

Grup ţintă: 

- părinţii copiilor de la clasele P– IV 
- elevii 

 

Locul desfășurării:  şcoală 
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Resurse: 

 umane: cadre didactice, părinţii copiilor, şcolari  
 materiale: pliante, panouri tematice, albume, CD-uri, rechizite, dispozitive IT 
 temporale: câte o activitate pe lună  
 financiare: sponsorizări din partea comitetelor de părinţi  

     comercializarea obiectelor confecţionate de elevi-părinți  în acțiuni comune 

Sansele de reuşită: maxime 

Ameninţări: schimbări apărute în unităţile partenere,  reticența unor părinți 

Monitorizare, raportare, evaluare 
Rezultate scontate:  

 Abilităţi de comunicare, în beneficiul copiilor, al şcolii  
 Dezvoltarea capacităţii de a-şi înţelege şi de a-şi ajuta copiii 
 Mai mulţi părinţi/bunici implicaţi în educaţia copiilor 
 Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor 
 Ameliorarea calităţii deprinderilor parentale 
 Dezvoltarea unor atitudini si comportamente civice ale elevilor faţă de şcoală 
 Creşterea motivaţiei şcolare şi a stimei de sine la elevi 
 Diminuarea problemelor de comportament ale elevilor de tipul atenţiei 

deficitare, agresivităţii, violenţei 
 Elaborarea unor portofolii tematice care se vor folosi în activităţile instructiv-

educative 
 Crearea unui ambient nou şi plăcut în şcoală, prin valorificarea lucrărilor create  
 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii comunităţii 
 Diseminare, din experienţa trăită la această „şcoală a părinţilor”, în  comunitate 

Modalități de monitorizare și evaluare a rezultatelor 
 panou al activităţii cu părinţii 
 rapoarte de evaluare 
 chestionare 
 cutia părinţilor 
 fişe de evaluare a activităţilor 
 portofoliul proiectului 
 inventar cu bune practici 
 expoziţii tematice 
 creşterea prestigiului şcolii în comunitate. 

Diseminarea rezultatelor: 

1. realizarea unor filmulete cu activităţile desfăşurate în comun; 
2. popularizarea activităţilor în presa locală; 
3. afişe, pliante, reviste şcolare, activităţi comune. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

1. DECEMBRIE Obiceiuri si 
tradiţii 

copii 

cadre didactice 

părinţi 

Invitaţie, lansare 
“Cărticica de Crăciun”, 
expoziţie de felicitări, 
program artistic, 
colinde 

2. IANUARIE Prezentare 
proiect 

cadre didactice 

  părinţi 

Prezentarea generală a 
proiectului, chestionar, 
discuţii 

3. FEBRUARIE Meseria de 
părinte. 

10 pentru 
părinţi 

cadre didactice 

părinţi 

Prezentare material, 
chestionare, joc de rol 

4. MARTIE Mărțișor.  

Alături de 
şcoală 

 

cadre didactice 

părinţi 

 

Şezătoare, parada 
costumelor populare, 
dansuri populare 

 

5. APRILIE Cum îţi educi 
copilul ? 

Pilde pentru 
părinţi 

cadre didactice 

părinţi 

psiholog-
invitat 
consilierul 
școlii 

Prezentare material, joc 
de rol, dezbateri  

6. MAI 
Trăim  în 
lumea reală 

Putem creşte 
copii buni într-
o lume 
negativă! 

cadre didactice 

părinţi 

psiholog-
invitat  
consilierul 
școlii 

Lectorat cu părintii,  
masă rotundă pe teme 
de corectare a 
comportamentelor 
negative ale copiilor 

7. IUNIE Evaluarea 
proiectului 

cadre didactice 

părinţi 

Prezentarea evaluării, 
pliante, discuţii 
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          Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 
Prof. înv. primar Găinaru Adriana 

Șc. Gimn. Nr. 15, Drobeta Turnu Severin 
 

 
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. 

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, Curiozitatea, Intenţia, Controlul de sine, Raportarea, 
Comunicarea, Cooperarea. 

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. 

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 

533



 

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. 
 

  Există o serie de motive pentru care implicarea părinților în activităţi coordonate de 
şcoală este mai mult decât recomandată:  

• Implicarea părinților îmbunătățește performanțele şcolare ale copiilor. Cu cât 
părintele este implicat mai mult, cu atât şansa de succes şcolar a copilului este mai 
mare.  

 • Implicarea părinților duce la un comportament al copiilor în clasă mai bun. Ghid 
metodic pentru formatori 5  

• Un părinte poate influenţa decisiv atitudinea copilului față de școală, comportamentul 
la clasă, stima de sine și motivația. 

 • Părinții ar trebui să rămână la fel de implicaţi în educația copiilor lor, de la nivel 
preşcolar până la liceu inclusiv. 

 • Formarea adecvată și disponibilitatea resurselor necesare pot ajuta părinții să se 
implice. 

 • Exerciţiile de lectură ale copilului împreună cu părinţii îmbunătăţesc considerabil 
abilitățile copilului si de aceea școlile caută în mod activ modalități pentru a-i implica 
pe părinți.  

 • Implicarea părinților ridică moralul profesorilor. 

 • Implicarea părinților aduce beneficii atât pentru copii, cât și pentru părinți.  

        Părinții vor avea o mai bună înțelegere a curriculum-ului și a activităților școlare 
și vor comunica mai bine cu copiii lor. Constrângerile de timp sunt cel mai mare 
obstacol în privinţa nivelului de implicare a părinților. Buna comunicare cu profesorul 
pentru a găsi modalități potrivite şi convenabile de a colabora este soluţia în acest caz.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
 
 

Prof. înv. preșc. Galiș Anamaria 
G.P.P. nr. 1 Tinca 

 

 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai 
evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-
un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi 
contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar 
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. 
Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi 
vor marca profund evoluţia viitoare a copilului 

 (G. Mauco).  

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. 
Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă specializare, 
întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra generaţie – 
care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui 
măreţ obiectiv. 

       În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să 
se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea 
celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou 
impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea spațiilor și 
a suprafețelor cu care intră în contact copiii.  E de dorit ca părinții să regăsească un 
sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă responsabili şi responsabilizaţi 
pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru a traversa, cu cât 
mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.  

      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la grupă şi la cele extracurriculare. 
     Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
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stimulare continuuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
       Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu 
securizant copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru 
a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi 
factori fundamentali de educație a copilului.  

Un real parteneriat între grădiniță 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 domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către educatoare, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în grădinița noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, implicarea părinților în activitățile grădiniței, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea 
părinților. 
     Vă prezint câteva fotografii de la activitățiile desfășurate cu preșcolarii mei, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă din acesta an școlar:  

”Noi umblăm a colinda” 

 

 

 

 

 

 

”Șezătoarea preșcolarilor”- 
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”Târg de Crăciun”- 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎN SATUL TRADIȚIONAL 
 
 
 

Prof. Gârlă Alina - Juliana 
Liceul Economic ,,Virgil Madgearu’’, Constanța 

 

 

 În satul românesc tradițional, sărbătoarea laică a Anului Nou are o mare 
importanță fiind considerată un prag de trecere între vechi și nou. În noaptea de Ajun 
se considera că avea loc moartea și renașterea simbolică a timpului, îngroparea anului 
vechi și nașterea celui nou. De altfel, la început de an, totul se consideră că întinerește, 
motiv pentru care, chiar și „sfinții” sărbătoriți din ianuarie până în aprilie sunt 
considerați a fi tineri, cu sânge clocotitor: Sânvăsâi, Sântoader, Dragobete, Sângiorz. 
 Și ajunul Anului Nou, ca orice zi care precede o mare sărbătoare, fie laică sau 
religioasă, are o mare importanță și o încărcătură simbolică extraordinară. Pentru a fi 
feriți de boli și a alunga duhurile rele, care abundă în această perioadă a anului, când 
timpul se reînnoiește, oamenii apelează la o mulțime de acte rituale (zgomote produse 
de bice, tălăngi și buhaiuri) și jocuri cu măști. 
 Printre jocurile cu măști specifice Anului Nou se numără Capra, care, în funcție 
de zona etnografică, mai poartă și numele de Turcă, Brezaie, Bouriță sau Cerb. În acest 
joc, obiectul de recuzită nelipisit îl constituie capul de animal cu coarne și cu bot din 
lemn clămpănitor, jucat de un flăcău. Corpul Caprei este alcătuit fie dintr-o țesătură pe 
care sunt cusute fâșii lungi și multicolore de pânză, fie dintr-o țesătură înflorată. Din 
alaiul Caprei, care joacă după cum i „se spune”, după un text vioi și ritmat, fac parte 
personaje pitorești precum moșul, baba, țiganul, țiganca, dracul, doctorul, popa. Toate 
personajele sunt interpretate de bărbați. Jocul Caprei este vioi, iar acompaniamentul 
este asigurat din fluiere, cimpoi sau tarafuri de viori și cobze. 
 Un alt obicei specific Anului Nou îl constituie mersul cu Plugul sau Plugușorul, 
obicei structurat după modelul colindelor, cu un text-narațiune axat pe practici agrare: 
de la arat și semănat până la secerat, treierat, măcinat și pregătirea pâinii. Textul rostit 
al Plugușorului este acompaniat, din când în când, de zgomote specifice, menite să 
purifice spațiul și să alunge duhurile malefice: clopote, tălăngi, buhaiuri. 
 După modelul colindelor este structurată și Sorcova, obicei de invocare a 
belșugului și sănătății, practicat de copii în dimineața de Anul Nou. „Sorcova” cu care 
micii urători îi ating ritmic pe cei urați, în timp ce rostesc un text versificat, era cândva 
o crenguță de pom fructifer, care înflorise, după ce fusese pusă în apă și ținută în casă 
în seara de Sfântul Andrei sau de Sfântul Nicolae. Apoi crenguța de pom roditor a fost 
înlocuită cu o nuia cu rămurele, împodobită cu fire de lână colorată, cu bete și cu un 
mănunchi de busuioc în vârf. Cu timpul, nuia a fost înlocuită cu un băț împodobit cu 
flori din hârtie, beteală și poleială. 
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 Un alt obicei practicat în dimineața de Anul Nou este Semănatul. El este specific 
copiilor mai mari care „seamănă” în casele gospodărilor cu boabe de grâu, secară, orz 
și mai rar cu porumb invocând bunăstarea agrară. După plecarea „semănătorilor”, 
stăpâna casei adună grăunțele și le aruncă în grajdul vitelor sau la păsări. 
 Un alt obicei specific Anului Nou este Vasilca, Silca sau Puiul Sivei. Cu 
„Vasilca”, un cap de porc împodobit cu cercei, mărgele, panglici, flori și verdețuri, se 
umblă pe la casele celor mai înstăriți în prima zi a Anului Nou, atunci când este prăznuit 
Sfântul Vasile de Mare, de unde provine și numele. După ce este jucată Vasilca, capul 
de porc se pune pe masa gazdelor, în timp ce se face o urare de prosperitate și belșug.  
  Pe lângă aceste obiceiuri, în ajun, dar și cea dintâi zi a Anului Nou, aveau loc  
și o serie de practici cu caracter oracular: de aflare a vremii, a ursitului sau a stării de 
sănătate a membrilor familiei. 
 În cultura populară se crede că în noaptea de Anul Nou, cerurile se deschid, iar 
cei cu sufletul curat pot să-l vadă pe Dumnezeu stând la masă împreună cu Sfântul Ioan 
Botezătorul, la dreapta Sa, și Sfântul Vasile, la stânga. Tot în această noapte, se zice că 
animalele prind grai și vorbesc între ele însă cine va încerca să le asculte va afla când 
va muri. 
 Se spune că așa cum va îți va merge în prima zi de Anul Nou așa îți va fi tot 
anul. De aceea, în această zi este bine să nu te cerți, ci „să pui gând bun la toate”. Nu 
este bine nici să dormi pe 1 ianuarie, pentru a nu fi fără vlagă în restul anului. 
 Grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei oferă date importante despre sănătatea 
celui care l-a semănat, dar și despre recolte, în funcție de aspectul lui. 
 De Anul Nou se fac o serie de predicții meteorologice. În noaptea de Ajun se 
face calendarul din foi de ceapă. În acest scop, se iau 12 foi de ceapă, care corespund 
celor 12 luni ale anului, în care se pune câte un pic de sare. A doua zi de dimineață, de 
Anul Nou, se verifică: dacă au apă, se considera că foile corespunzând lunilor 
respective vor fi ploioase, iar dacă sunt uscate, lunile vor secetoase. 
 În popor se mai crede că dacă în noaptea de Sfântul Vasile va fi lună plină, Anul 
Nou va fi unul bogat. La fel va fi și dacă va fi ger și zăpadă mare sau se depune chiciură 
pe copaci. Dacă cerul va fi senin, se zice că va fi un an secetos, iar dacă vremea va fi 
caldă, vara nu va fi călduroasă. Ceața și umezeală sunt semne de boală. 
 În ajunul Anului Nou aveau loc tot felul de practici de aflat ursitul. Flăcăii de 
însurat își puneau sub pernă un obiect specific meșteșugului practicat, urmând ca 
noaptea să-și viseze ursita. De asemenea, în noaptea de Sfântul Vasile era obiceiul ca 
băieți și fete să se adune la o casă și să ascundă sub oale de lut de diferite mărimi câte 
un obiect cu o semnificație aparte, urmând ca fiecare să „tragă la sorți” câte o oală. În 
funcție de obiectul ascuns sub vas se putea afla cum va fi ursitul sau ursita. 
 Pentru spor în casă este bine în ajunul și de Anul Nou a nu se lua și nu a se da 
nimic cu împrumut. 
 Pe masa de Anul Nou se zice că este bine să se afle preparate din porc, pentru că 
acest animal „merge tot înainte”, adică râmă pentru a-și găsi hrana, dar și carne de 
gâscă sau de rață, pentru că aceste păsări sunt „grase și așezate”. Nu este însă bine a se 
consuma carne de găină, deoarece această „scurma”. 
 În concluzie, zilele din perioada Anului Nou sunt asociate cu o mare varietate de 
tradiţii şi obiceiuri moștenite și păstrate  peste generaţii. Acestea reprezintă de multe 
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ori spectacole grandioase care impresionează nu numai viaţa locală, dar şi turiştii din 
ţară şi mai ales din străinătate.  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 
Gáspár Renáta 

Liceul Teoretic „Horváth János”, Marghita 
 

 

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.” 

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. 

       Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

        Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi 
decât printr-o implicare şi o coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, 
aşa şi personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între 
şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

         Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 
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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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Lupeni 
Județul Hunedoara 

Profesor Învățământ Preșcolar: Gavrila Violeta Ani 
 
 

       „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.” 
(Child”s Appeal). 

Părinţii sunt primii educatori ai familiei deoarece ei sunt primii cu care copilul 
interacţionează constant, încă din prima zi a vieţii. Familia este modelul pe care copilul 
îl imită, comunicarea interfamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică  a 
copilului, formarea personalităţii lui. 

 

       Învăţământul preşcolar este principalul partener educativ al familiei. Gradiniţa 
este factor educativ de importanţă majoră, deoarece creează un mediu adecvat copiilor 
şi îi pune în contact, realizând o bună socializare a lor, poate face educaţie generală 
adecvată vârstei, dispunând de educatoare calificate, asigură un debut bun în 
învăţământul primar, este un mediu de ocrotire şi petrecere placută a timpului.  

Relaţia grădiniţă-familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de 
bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare deoarece acest lucru o 
ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor. 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. Nu putem educa în mod just un copil fără a-l observa 
atent, fără a-l studia, fără a-i înţelege personalitatea şi în această privinţă ne ajută 
informaţiile primite de la părinţi. 

          Colaborarea părinţi-educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitoare la copil. 
Bazele unei bune relaţii sunt puse de: 

- comunicarea dintre cei doi factori (părinte-educator); 

- respect reciproc; 

- implicarea tuturor în căutarea şi promovarea intereselor copilului. 

     

Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar când se 
ivesc problemele. Totodată, părinţilor trebuie să li se ofere frecvent informaţii 
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referitoare la copil. Ei trebuie să ştie care este scopul programului educativ la care 
participă copilul lor, care sunt obiectivele urmărite şi să fie la curent cu politicile 
educaţionale ale grădiniţei. 

   Pentru realizarea parteneriatului cu părinții, atât de important, este esenţial ca 
părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, să fie atraşi în adoptarea deciziilor, să se 
recunoască şi să se valorifice informaţiile date de ei despre copii. Este necesară 
consilierea părinţilor privind cunoaşterea propriilor copii şi aplicarea unor strategii 
educaţionale corecte, atât în cadrul familiei cât şi în instituţia de învăţământ. 

 

Obiectivele urmărite în acest parteneriat cu părinții sunt următoarele: 

 

 Cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul 
educaţiei şi creşterii copilului în vederea adaptării şi integrării şcolare cu succes; 

 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.  
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi care să sprijine formarea de 

comportamente adecvate la copii, pentru a îmbunătăţi relaţionarea lor în cadrul 
grupurilor; 

 Crearea oportunităţilor ca părinţii să se împrietenească între ei si să-şi împărtăşească 
experienţele individuale; 

 Stabilirea unei relaţii de încredere şi comunicare între grădiniţă şi familie pentru a 
veni în sprijinul dezvoltării morale, sociale şi psihologice a copilului; 

 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane 
abilitate să desfăşoare un proces educaţional; 

 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui 
parteneriat. 

  

Anul acesta de Crăciun, din cauza pandemiei, serbarea s-a desfășurat on-line. A 
venit Moșul (vaccinat și testat în dimineața aceea) iar copiii i-au cântat colinde și i-au 
recitat poezii. Din păcate, părinții au urmărit online serbarea. Bucuria părinților nu a 
fost aceeași ca și când ei erau prezenți, dar în situația actuală......  

Părinții au participat la confecționarea costumelor pentru serbare iar decorarea 
grupei a fost realizată de educatoare. 

Prin participarea la activităţile derulate în cadrul parteneriatului părinţii devin 
mai conştienţi de importanţa asigurării unui climat familial cât mai armonios, se 
dezvoltă o relaţie pozitivă între unitatea şcolară şi comunitate, aceasta contribuind şi la 
creşterea prestigiului instituţiei furnizoare de educaţie.  
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În acelaşi timp, educatoarele obţin informaţiile necesare diferenţierii 
programelor educative în funcţie de particularităţile de vârstă ale preşcolarilor, astfel 
realizându-se o educaţie de calitate. 

 

Bibliografie: 

1. ”Curriculum pentru educație timpurie”, M.E.C., 2019 
2. ”Un an școlar altfel... Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar”, M.E.C., 
2020. 
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Iarna cu tradiții și obiceiuri 

 
 

Prof. înv. preșc. Gavril Ana-Maria,  
Grădinița cu P. P. Nr. 1 Orșova 

 
 

           Iarna, România devine un colț de rai. Este anotimpul bucuriei Nașterii 
Mântuitorului, perioada din an când familia se reunește în  casele calde și primitoare, 
ce se pregătesc de sărbătoare. 
         Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu Sf. Nicolae, 6 decembrie și se 
încheie în 24 februarie, cu Dragobetele, care marchează începutul primăverii. Mesele 
îmbelșugate cu preparate tradiționale, pregătite cu drag de părinți și bunici, poveștile 
și colinda, cântecul vesel al copiilor, dansul și voia bună, căldura și ospitalitatea 
gazdelor, toate te scot din universul tehnologiei și te transpun într-o lume reală, 
mirifică.  
           Conform tradiției, sărbătorile de iarnă se petrec acasă în familie, alături de cei 
dragi. Familia este păstrătoarea și purtătoarea datinilor și obiceiurilor din cele mai 
vechi timpuri și până în zilele noastre. 
            Prilej de bucurie pentru cei mici, care așteaptă cu nerăbdare prima zăpadă și 
sosirea lui Moș Nicolae și a lui Moș Crăciun. Ei își mai lustruiesc  ghetele, pentru ca 
Moș Nicolae să le umple cu cele mai frumoase jucării și cele mai gustoase dulciuri, 
însă, știm tot mai puține lucruri despre identitatea și biografia reală a Sfântului Nicolae. 
Sân Nicoară, cea mai veche formă românească a numelui, cum i se zicea în lumea 
tradițională, este mai degrabă un personaj mitologic, în jurul căruia s-au țesut legende 
diverse și uneori năstrușnice. 
           Colindul de Moș Ajun datează din vremuri străbune și creștine, fiind cel mai 
vechi mesaj dus de copii, despre vestea Nașterii Pruncului Iisus, preluat din 
înțelepciunea tradițional-creștină de fiecare generație, ca moștenire spirituală. Obiceiul 
colindatului are și menirea de a ne atrage atenția că este necesară pregătirea sufletească 
și trupească pentru ca Hristos să Se nască tainic în fiecare dintre noi.  
          Colindele au o mulțime de variante și versiuni, specifice diferitelor regiuni de 
unde provin, rolul lor este de a fi cântate în grup. Nu numai vestea pe care o împărtășesc 
aceste cântări este minunată, ci și modul în care poporul român a compus, a interpretat 
și a transmis colindele.                              
          Colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor 
nașterea lui Iisus prin cântece și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta 
colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de 
zgârcenia de care a dat dovadă. 
          Serbarea de Crăciun de la grădiniță, devenită o tradiție, este un moment special 
atât pentru copil cat și pentru părinte, ce are un rol de necontestat. Este așteptată cu 
mult entuziasm și implică mult efort și  implicare din partea tuturor.  Fiecare dintre noi 
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știe câte ceva despre serbările de Crăciun, dacă nu din ipostaza de părinte, din ipostaza 
de copil cu siguranță. 
           Copiii fac tot felul de activități împreună cu părinții, îndrumați de către 
educator,pregătesc scenete, repetă urări, colinde, meșteresc felicitări de Crăciun, 
șiraguri de mărgele, și tot felul de alte obiecte drăguțe cu care decorează casa. Tradițiile 
și obiceiurile sunt liantul dintre generații. 
            Există sărbători diurne și nocturne. Dintre nopți, cea mai puternic și explicit 
marcată de ideea de timp este cea dinspre 31 decembrie spre 1 ianuarie. Noaptea poartă 
numele de Anul Nou sau Seara Sfântului Vasile. Nu e vreme de dormit. Cine doarme 
va fi leneș tot anul. Varietatea obiceiurilor este foarte mare. În vechime se colinda cu 
o mlădiță înmugurită de măr. Ea se punea în apă în noaptea Sfântului Andrei și până în 
ziua de Sfântul Vasile, era înflorită. Așa ne explicăm și de ce în colindele românești se 
cântă, în plină iarnă, despre florile dalbe, flori de măr, sau despre măruț, mărgăritar. 
Astăzi sorcova este confecționată dintr-un băț, în jurul căruia s-au împletit flori de 
hârtie colorată. 
           Obiceiurile calendaristice și cele legate de viața de familie sunt o componentă 
perenă a culturii noastre tradiționale. Cele mai răspândite și mai fastuoase s-au dovedit 
a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului și de sărbătorirea Anului Nou. 
Repertoriul tradițional al obiceiurilor și tradițiilor românești cuprinde pe lângă 
colindele propriu-zise - cântece de stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, jocuri cu măști, 
teatrul popular, dansuri (căluții, călușeii) - și o seamă de datini, practici, superstiții, 
ziceri, sfaturi cu originea în credințe și mituri străvechi sau creștine. 
 
 
 
Resurse bibliografice: 
https://azm.gov.ro/datini-traditii-si-obiceiuri-populare-romanesti-in-luna-decembrie-
2/  13.01.2022 
https://orconet.com/cum-trebuie-sa-arate-serbarea-de-craciun/  12.01.2022 
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Serbarea de Crăciun 
 

 
Prof. Gavriloiu Constantin Sorin 
Liceul Teoretic Radu Vlădescu 

Pătârlagele, Buzău 
 
 

Rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor este complementar și 
esențial pentru o educație completă, atât academică, cât și culturală, emoțională, socială 
și valorică. 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum. Motivul 
realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi 
a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun. 

Acest proiect li se adresează în egală măsura părinților, copiilor și profesorilor. 
Consider că rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se 
implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă și la școală. 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, școală și copii. 
Prin cooperarea reală și comunicarea cu părinții, școala pune bazele unei unități de 
decizie și de acțiune între cei trei factori. De asemenea, activitățile cu părinții duc la 
rezolvarea situațiilor problemă, a conflictelor posibile și a situațiilor de risc în 
dezvoltarea copilului. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

548



 

Și anul acesta, la fel ca și în anii trecuți, am colaborat cu părinții în realizarea 
Serbării de Crăciun.  

Crăciunul este sărbătoarea armoniei, a liniștii și a luminii. Toată lumea încearcă 
să fie mai bună, mai 
îngăduitoare și să ierte greșelile 
celor din jur. Toată lumea este 
mai entuziasmată decât cu 
ocazia altor sărbători pentru că 
obiceiurile specifice acestei 
perioade sunt deosebite. Este 
momentul în care toți își fac un 
fel de bilanț al anului care 
tocmai se apropie de sfârșit și își 
pun toate lucrurile la punct 
pentru ca anul care vine să nu îi 
ia pe nepregătite. Celebrarea 
Nașterii Domnului este prilej de mare sărbătoare pentru români, ca popor majoritar 
creștin ortodox.  

 
 
 
Bibliografie: 
 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN 

Activități educative în parteneriat cu părinții 
 

 
Prof. înv. primar Gavriloiu Otilia 

Liceul Teoretic Radu Vlădescu 
Pătârlagele, Buzău 

 
 
 
Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 

specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare 
de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. Este important să ne păstrăm tradițiile și să colaborăm cu 
familia în acest sens, dar și cu alte instituții ale statului.  

Biserica Ortodoxă Română e considerată esența neamului românesc sau 
păstrătoarea tradițiilor acestuia. Celebrarea Nașterii Domnului este prilej de mare 
sărbătoare pentru romani, ca popor majoritar creștin ortodox. Din această cauză nu 
omitem această sărbătoare niciodată.  

Crăciunul este sărbătoarea armoniei, a liniștii și a luminii. Toată lumea încearcă 
să fie mai bună, mai îngăduitoare și să ierte greșelile celor din jur. Toată lumea este 
mai entuziasmată decât cu ocazia altor sărbători pentru că obiceiurile specifice acestei 
perioade sunt deosebite.  
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Creștinii așteaptă sărbătoarea prin rugăciune și post care tine 40 de zile, un post 
ușor, cu multe dezlegări la pește, untdelemn și vin. Postul începe pe 15 noiembrie, când 
are loc ultima cină îmbelșugată înainte de masa de Crăciun, și are doua zile de 
sărbătoare și bucurie, Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Sfântul Nicolae (6 decembrie). 
Pe parcursul acestor 40 de zile se purifică sufletul, se curăță gândurile și se pregătește 
casa pentru marea sărbătoare.  

Începând cu 20 decembrie începe să se simtă spiritul Crăciunului. De fapt, 
miroase a păr pârlit de porc, a afumătură și toate acestea după ce porcii au fost  
sacrificați în ziua de Ignat. Gospodinele coboară din pod copăile, pe care le spală bine 
pentru că în ele vor pune carnea de porc la sare. Străbunicii noștri foloseau pielea de 
porc pentru confecționatul opincilor. În zilele noastre nu mai există acest obicei. 
Gospodinele pregătesc porcul așa 
cum au învățat de la mamele lor. 
Copiii repeta colindele, iar unii 
dintre ei pregătesc Steaua, 
Plugușorul și Sorcova. În fiecare an 
și noi organizăm în clasă serbarea de 
Crăciun.  

Sărbătoarea Nașterii 
Pruncului Sfânt începe în dimineața 
lui Moș Ajun cu colinde care țin până 
noaptea. Intre timp, seara, se 
pregătește masa de Crăciun la care 
vor participa toți membrii familiei.  

În această zi, copiii care au repetat înainte, cântă în Sfânta Biserică colinde, iar 
Moș Crăciun le împarte daruri. Și ei se îmbracă în costum popular. Este o atmosferă 
deosebită. Vestea Nașterii Domnului este primită așa cum și strămoșii noștri o primeau: 
în haine de sărbătoare. Tot în ziua de Crăciun copiii umblă cu Steaua. Fiecare își 
confecționează o stea, în centrul căreia se află o iconiță care înfățișează momentul 
Nașterii  Domnului. Ei vestesc faptul ca Iisus S-a născut și povestesc despre închinarea 
Magilor și faptul că aceștia au dus daruri Pruncului Sfânt. Se pare că aceste daruri au 
dus la cadourile primite de Crăciun.  A fost creat și un personaj, Moș Crăciun, care 
împarte cadouri copiilor. În satele românești copiii găsesc cadourile sub bradul 
împodobit în Ajun și li se spune că Moșul a venit când ei dormeau sau când erau la 
colindat.  
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În seara de Anul Nou băieții 
umblă cu plugușorul, în care urează ca 
anul care vine să fie un an mai bun, 
îmbelșugat. 

Colindul este încheiat cu 
Sorcova fetelor. În dimineața 
Sfântului Vasile fetele colindă cu 
sorcova tot satul și urează pe la fiecare 
sănătate și spor în toate. 

În calendarul ortodox cele trei 
zile de Crăciun se încheie cu 
sărbătoarea Sfântului Stefan. 
Majoritatea oamenilor petrec Sărbătoarea Crăciunului în familie, în jurul bradului și al 
mesei îmbelșugate.   

Serbarea de anul acesta am postst-o pentru părinți pe youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=_1EETwSmtJw&t=205s 
Fie ca sărbătorile de iarnă, cu zvon de cântece şi clopoţei, să aducă fericire, 

sănătate şi căldură sufletească în căminul tuturor! 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 
 
 

PROF. ÎNV. PREŞC. GEANĂ MARIA-CRISTINA 
G. P. P. „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”, TÂRGU JIU 

 

 

În primii trei ani ai vieţii, responsabilitatea educării copilului revine familiei, 
părinţii fiind primii educatori ai copilului. Apoi, copiii sunt apoi înscrişi în grădiniţă, 
instituţie care le asigură condiţiile necesare pentru dezvoltarea în concordanţă cu 
nevoile individuale. Este rândul educatoarelor 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. Aici se 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.  

La grădiniţă, educatoarea sprijină copilul în interacţiunea cu mediul, favorizează 
descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi pentru a-și forma o imagine de 
sine pozitivă. Totuși, educaţia preșcolarilor este responsabilitatea întregii comunităţi. 
În acest scop, cel mai important parteneriat care este necesar a fi implementat este cel 
dintre grădiniţă şi comunitate.  

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.” 

În acest parteneriat este necesar să implicăm și familiile preșcolarilor. În 
colaborarea grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către educatoare, a familiei, a climatului familial. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre grădiniță și familie este acela 
de a susține eforturile copilului pentru obținerea unor performanțe și dezvoltarea psiho-
emoțională. Alte obiective importante ale acestui parteneriat sunt: înlăturarea factorilor 
perturbatori în cadrul comunicării grădiniță-familie; creșterea gradului de implicare în 
toate activitățile școlare și extrașcolare; schimbarea mentalității unor părinți față de 
grădiniță și educatoare; învățarea unor deprinderi și tehnici de muncă sub forma unor 
activități comune educatoare-preșcolari-părinți. 

Prin încheierea de parteneriate cu părinții, se stabilește că aceștia trebuie să ia 
parte la planificarea și derularea activităților extrașcolare, a programelor educative, 
ceea ce implică o responsabilizare și o eficiență sporită. Acestă responsabilitate în 
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educarea copiilor este împărțită între părinți și educatoare. În cadrul acestor activități, 
părinții au posibilitatea de a-și cunoaște mai bine copilul, modul lui de manifestare în 
grupa de preșcolari. Ei vor să fie la curent cu progresul copilului. Pentru ca dezvoltarea 
copilului să fie evidentă părinții trebuie să ajute la continuarea programului educativ 
acasă, să urmărească ei înșiși progresul copiilor. 

Pentru ca parteneriatul grădiniță-familie să funcționeze normal este nevoie de 
cunoașterea reciprocă, acceptare, înțelegere și toleranță, comunicare periodică cu 
aspecte formale și informale, sprijinul acordat în raport cu creșterea și educarea 
copilului. În această colaborare, educatoarea are rolul de conducător, care orientează, 
ajută familia în sarcinile ce-i revin, dar care trebuie să fie pregătită să asculte sugestiile 
oferite de părinți. Dacă părinții simt că ideile lor sunt luate în serios, se vor implica mai 
mult în sprijinirea copilului și a grădiniței. 

Pentru a  contribui la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, pentru ca atmosfera 
să fie mai caldă, este indicat ca pe parcursul activităților pe care le desfășurăm să 
iniţiem momente interactive părinţi-copii: jocuri, recitari, dansuri populare, cântece pe 
care părinţii fie le cunosc, fie le învaţă împreună cu copiii.  

Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă, ele produc bucurie, 
stârnesc interes, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un efort 
suplimentar. Ele 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. 

Activităţile extraşcolare au mare importanță în rândul părinţilor pentru că ei 
încearcă relaţii noi cu copiii lor, îmbunătăţesc legătura cu educatoarele, se simt utili 
fapt ce îi determină să-şi schimbe în mod pozitiv atitudinea faţă de grădiniță. De multe 
ori familia este surprinsă de potenţialul propriului copil. 

În concluzie, familia și grădinița sunt cele care influențează dezvoltarea copilului 
și procesul educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care 
intervin în procesul de dezvoltare și formare al viitorului cetățean. Relațiile de 
colaborare dintre părinți și educatoare constituie primul pas către o educație deschisă, 
flexibilă și dinamică a preșcolarului. Procesul de colaborare cu părinții asigură 
atingerea scopului educațional, și anume, dezvoltarea globală a copilului. 

 

Bibliografie: 

1. Achim M. - Sociologie. Cluj Napoca: Eikon, 2008.   
2. 2. Dumitriu L.E. De ce nu ascultă copiii. Consiliere pentru părinți și educatori. 

București: Univers enciclopedic junior, 2014.  
3. Moisin, Anton - Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

  
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GEORGESCU IONELA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 80, BUCUREȘTI 

 

 

 ,,Menirea educației este aceea ,,de a înălța pe culmi mai nobile de viață omul,, 
(Gentil G.,,The Reform of Eduction). 

 Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, 
dintre familie și mediul educațional. 

 Părinții trebuie să fie pregătiți pentru a juca rolul educativ în colaborare cu 
profesorii. În acest scop este necesar un dialog între părinți și profesori. 

 Motivul principal pentru crearea parteneriatelor este acela de a ajuta elevii sa 
aibă succes la școală, și mai târziu, în viață. Atunci când toți lucrează împreună, se 
creează în jurul elevilor o comunitate de suport. Parteneriatele  trebuie să joace un rol 
important și trebuie să fie văzute ca o componentă esențială, deoarece educația este cea 
care desăvârșește ființa umană, educație pe care copilul o primește în familie, în școală 
și de la comunitate. 

 Astăzi educația este un fenomen social de transmitere a experienței de viață de 
la adulți către copii și tineri  în scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate. Între 
aceștia primul loc îl ocupă părinții și educatorii. 

 Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei 
generații. Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe 
cât mai mare, ci și acela de a stimula calitatea de om. 

 Un alt factor care contribuie la educarea copilului este familia. Aceasta exercită 
o influență foarte mare asupra copiilor. Primele noțiuni educative pe care copilul le 
primește sunt cele din familie. Atât părinții cât și profesorii trebuie să intervină în 
diverse situații pentru a corecta comportamentul copilului în timpul actului 
educațional. 

 Îmbinarea eforturilor educative dintre familie și școală este obligatorie, nu numai 
recomandabilă. 

 Pentru optimizarea relației școală-familie, este nevoie de a îmbina variate forme 
și metode de colaborare a școlii cu familia și comunitatea: 

-ședințele cu părinții oferă ocazia de a acționa ca o echipă și de a se cunoaște cu cadrele 
didactice; 

-lectoratele cu părinții; 
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-consultațiile individuale oferă prilejul abordării individualizate a problemelor cu care 
se confruntă copilul sau părintele; 

-convorbirile telefonice; 

-chestionarul; 

-excursii, drumeții-părinții pot asigura supravegherea copiilor, le oferă modele de 
comportare; 

-implicarea părinților în proiecte și parteneriate școlare; 

-serbări școlare. 

 Vă prezint câteva fotografii de la activitățile desfășurate cu elevii și părinții.  

 

 

 

Bibliografie: 

1) Agralian M. ,Milea V.,,Parteneriate școală-familie, comunitate,, Editura 
Institutului European,Iași 2005; 

2) Cerghit I. ,,Metode de învățământ,, Editura Polirom 2006; 
3) Voinea M, ,,Familia și evoluția sa istorică,, Editura Științifică și 

Enciclopedică București 1978. 
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PROIECTELE EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII. 

IMPORTANȚA LOR ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 
 

 
Prof. Georgeta Lăpădat, 

Liceul Teoretic ,, Gh. Vasilichi”, Cetate-Dolj 
 

 
,,Felul cum este profesorul este mult mai important decât ceea ce predă el” 

-Karl Menninger 
 

Știm cu toții că e foarte important să-i fim alături copilului, nu doar ca profesor, 
ci și ca părinte, în orice moment al vieții, fiindcă șansele lui de a crește frumos, de a se 
dezvolta armonios și de a interacționa și acționa inteligent cresc pe măsură ce 
participăm activ și suntem implicați zilnic în educația acestuia. 

De aceea, orice activitate la care participă activ fiecare părinte este importantă 
în evoluția copilului preșcolar, de gimnaziu sau de liceu.Și chiar dacă uneori părinții 
lasă totul în seama școlii, pot fi atrași prin diverse acțiuni în viața instituției școlare, 
alături de profesori constituind pilonii necesarii pentru reușita din fiecare etapă școlară 
a oricărui copil.  

Învățământul modern este direcționat spre elevul activ, organizator, cercetător, 
independent, participant conștient la propria dezvoltare, iar 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.Aceasta 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.Profesorii 
şi părinţii trebuie să sesizeze acest moment dificil din viaţa psihică a copilului, uneori 
speriat poate de începerea unui nou ciclu de învățământ, de intrarea într-o nouă clasă, 
într-un nou grup de lucru, cu profesori diferiți, cu volum mai mare de învățare.De 
aceea, proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este mai mult decât  
benefică. 

Prin proiectele educaționale în parteneriat cu părinții pot fi promovate schimbări 
în mentalitatea tradițională a părinților în raport cu poziția pe care copilul o are în 
familie, pot fi implicați în activitățile pe care propriii copii le desfășoară în cadrul 
școlii și înafara acesteia sau pot ajuta la reducerea absenteismului și abandonului 
școlar. 

Depinde de tactul pedagogic al fiecărui cadru didactic în parte de a menține o 
colaborare armonioasă, permanentă, directă între școală, părinți și elevi. 

Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare diverse, cu siguranță, 
acestea vor fi mai atractive pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai 
conștienți de ceea ce se face la școală, de importanța acesteia în viața și dezvoltarea 
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copilului și nu în ultimul rând de progresul pe care îl face, se vor instrui și se vor educa 
alături de copii lor. 

Prin urmare, orice parteneriat cu părinții poate avea un impact pozitiv pentru 
educația copilului deprins să învețe în orice mediu: acasă, la școală, în comunitate, să 
accepte regulile după care funcționează microgrupurile sociale,să-și împărtășească 
preocupările, să vorbească despre visuri, despre viitor, să-și continuie drumul susținut 
de adulți cu experiență.   

 

Bibliografie: 
 
-Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui 

învăţământ modern”, 2005 
-Cucoş C., „ Pedagogie” Editura Polirom, Bucureşti , 2002 
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ACTIVITATI EDUCATIVE IN SCOALA,  

ORGANIZATE PENTRU MARCAREA SARBATORILOR DE IARNA 
 
 
 

PROF. GHEORGHE OANA 
 

 

Sosirea sarbatorilor de iarna si pregatirile pentru intampinarea acestora 
reprezinta un moment de bucurie, in special pentru copii. Consider ca este importanta 
marcarea acestei perioade si la scoala, de catre cadrele didactice, impreuna cu 
colectivele de elevi. Pe langa sensibilizare, activitatile specifice desfasurate la scoala 
reprezinta si un moment de socializare, de cunoastere si de empatizare. 

Activitatile educative desfasurate in aceasta perioada pot fi adaptate in functie 
de varsta elevilor, dar si de specificul fiecarui colectiv. Cele mai cunoscute activitati 
sunt cu siguranta serbarile de Craciun, desfasurate in special la prescolari si scolarii 
mici, marcate de venirea lui Mos Craciun. Un alt tip de activitate este cea de 
voluntariat, la care elevii participa fie cu hainute, jucarii sau diferite produse, pentru a 
aduce un zambet de bucurie categoriilor de persoane vulnerabile: batrani, copii din 
centrele de plasament. 

In ceea ce ma priveste, in acest an scolar, in perioada sarbatorilor de iarna, in 
calitate de diriginta la clasa a V-a, am organizat diferite ateliere cu specific: 
confectionare de decoratiuni de Craciun, vizionarea de documentare despre traditii si 
obiceiuri de Craciun, din diferite zone ale tarii noastre, auditie de colinde, interpretare 
de colinde. Insa, ceea ce i-a incantat cel mai mult pe copii in acest an a fost organizarea 
unei tombole de Craciun, la care am participat impreuna. Fiecare participant a pregatit 
cate un mic cadou, iar in ziua stabilita, cadourile au fost aduse la scoala. Prin tragere la 
sorti, fiecare participant a numerotat, la alegere, un obiect. Apoi, tot prin tragere la 
sorti, fiecare participant a intrat in posesia cadoului care purta acelasi numar cu cel tras 
la sorti. La final, dupa desfacerea cadourilor, in functie de preferinte, gusturi, dorinta, 
elevii au avut posibilitatea de a face schimb de cadou cu un alt coleg. Activitatea a fost 
un prilej de bucurie, emotie, socializare, coeziune a grupului.  

Sarbatorile de iarna reprezinta un moment de bucurie, plin de sensibilitate, de 
generozitate, mai alespentru copii, de aceea consider ca activitatile educative sunt 
importante, utile chiar si la scoala. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 
 

Profesor învățământ primar, Gherman Antoaneta-Roxana 
Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

 

 

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. 
Scopul realizării unui parteneriat cu părinții este implicarea şi participarea reală a 
acestora  în activităţile la clasă.  

Pentru a se realiza multe activități educative cu participarea părinților, aceștia 
trebuie formați  în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor, trebuie să 
investească  în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu, să se implice  
în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a 
actului educaţional.Ca și cadre didactice, avem rolul de a crea un  mediu educativ 
pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării spontane a copilului. 
Părinții trebuie implicați în pregătirea diferitelor activități școlare și extrașcolare cum 
ar fi:Serbarea de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizarea de excursii şcolare, 
Sărbătoarea celor 100 de zile școală, și altele. 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. 

Școala  îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale, iar familia constituie prima școală a copilului,  partea cea 
mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie 
prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării 
normale a copilului.  
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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: 
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„Adventszeit ,magische Zeit ” 

Advent-ul, perioada magica a Craciunului 
PROIECT EDUCATIONAL 

 
                                                                                      

Prof. Gherman Claudia 
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Steierdorf Anina  

,structura a Liceului ,,Mathias Hammer,, Anina 
 
 
 

ARGUMENT:  

Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie mai ales pentru copii, care 
aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, 
al Craciunului. Prin derularea acestui proiect ne propunem dezvoltarea sentimentului 
de respect şi mândrie faţă de tradiţiile şi obiceiurile germane. Proiectul le oferă 
părinţilor ocazia de a vedea evoluţia copiilor in cadrul grupei cde limba germana 
materna, prin implicarea la derularea sproiectului ,,Adventszeit, magische Zeit,, in 
cadrul scoli. 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele activităţii: 

a. elevi 

- să recite poezii despre Advent si Craciun in limba germana ; 
- să interpreteze colinde germane : ,,Am ersten Advent,, -,,Oh Tannenbaum ,, - ,,Lasst 

uns froh und munter sein,, 
- să prezinte datini şi obiceiuri de Advent , Mos Nicolae si Craciun. 
- să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă, plăcută, stimulativă, la 
confectionarea si decorarea coronitei de Adent  si a salii de clasa. 
-sa asambleze si sa decoreze casutele specifice calendarului de Advent. 

b. părinţi 

- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea 
armonioasă a elevului 

2. Grupul ţintă: 

- elevii grupei de limba germana materna 

-parinti  

- cadre didactice. 

3. Durata activităţii: 

-  25 noiembrie -23 decembrie  2021 
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4. Programul activităţilor: 

- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 

- amenajarea unei expoziţii a calendarului de Advent; 

- program artistic cu poezii şi colinde germane (tradiţionale şi moderne), şi alte 
momente specifice germanilor; 

- oferirea de daruri din partea Primăriei şi a Consiliului local. 

5. Locul de desfăşurare: 

- cabinetul de limbi straine  şi sălile de clasă. 

6. Evaluarea activităţii: 

- prin număr de participanţi;                                   

- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 

- calitatea activităţilor; 

- fotografiile realizate.                           
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„Bunul Moș Crăciun ” 

PROIECT EDUCATIONAL 
 
 
                                                                                      

Prof. Gherman Leonardo 
Scoala Gimnaziala Nr. 2 Steierdorf Anina,  

structura a Liceului ,,Mathias Hammer,, Anina 
 

 

ARGUMENT:  

Crăciunul reprezintă prilej de bucurie mai ales pentru copii, care aşteaptă cu 
nerăbdare momentul colindelor, împodobirii bradului şi, nu în ultimul rând, sosirea 
Moșului. Deși, în ultima perioadă, sărbătoarea a luat o tentă mai cu seamă comercială, 
păstrarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești reprezintă o obligație pe care nu o putem 
ignora. Și cel mai bine ne putem bucura îmbinând mediul școlar cu familia, 
valorificând experiențe colective cu cele personale!  

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

1. Obiectivele activităţii: 

a. elevi 

- să recite poezii de Crăciun; 
- să interpreteze colinde tradiționale, precum și colinde preluate din repertoriu 

internațional; 
- să prezinte datini şi obiceiuri de Crăciun. 
- să participe cu interes, la planșa colectivă, precum și la decorarea bradului si a sălii 
de clasă. 

- să prezinte semnificația Crăciunului, integrând poveștii despre nașterea Domnului 
și pe cea a moșului generos. 

 

b. părinţi 

- conştientizarea rolului pe care îl au activităţile extracurriculare în dezvoltarea 
armonioasă a elevului 
 

2. Grupul ţintă: 

- elevii clasei a III-a 

- părinti  

- cadre didactice. 
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3. Durata activităţiilor: 

-  14 - 23 decembrie  2021 

4. Programul activităţilor: 

- ornarea claselor cu decoraţiuni realizate de elevi, specifice sărbătorilor de iarnă; 

- aranjarea bradului de Crăciun; 

- program artistic cu poezii şi colinde tradiţionale şi internaționale; 

- oferirea de daruri din partea Primăriei şi a Consiliului local. 

5. Locul de desfăşurare: 

- sala de clasă. 

6. Evaluarea activităţii: 

- prin număr de participanţi;                                   

- impactul asupra elevilor şi cadrelor didactice; 

- calitatea activităţilor; 

- fotografiile realizate.                           
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA  

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR GHIORDUNESCU DENISA-ELENA 
ȘCOALA PRIMARĂ METOFU, POIANA LACULUI, JUD. ARGEȘ 

 

        

   “ 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. 

      În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul 
realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. 

      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

     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 
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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. 

 

 

  

567



 

 

Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții 

 

 
Prof. psihopedagog Ghiță Olguța 
Școala Gimnazială Specială nr. 10 

 

 

Parteneriatul școală – familie reprezintă o componentă extrem de importantă a 
procesului educațional cu impact asupra performanțelor școlare ale elevilor și asupra 
adaptării acestora la mediul școlar. 

 
Importanța implicării părinților în activitățile educative derulate în cadrul școlii 

este reliefată inclusiv de Legea Educației Naționale conform căreia părinții sunt 
considerați parteneri principali ai procesului de învățământ. Potrivit Legii Educației 
Naționale, părinții au dreptul de a face parte din consiliul de administrație al unității 
școlare, de a fi informați periodic referitor la situația școlară, de a fi implicați în 
elaborarea ofertei educaționale a unității de învățământ prin participarea la organizarea 
programelor Școală după școală și în stabilirea curriculumului la decizia școlii. 

 
Pe lângă această participare cu rol decizional, reglementată prin legislația în 

vigoare, părinții pot fi implicați în diverse activități și proiecte extrașcolare, în 
organizarea de evenimente școlare, în programe de consiliere. 

 
Acest aspect, al participării active a părinților la procesul educațional, a fost 

analizat în numeroase studii de specialitate. În urma cercetărilor realizate s-a evidențiat 
că derularea activităților educative în parteneriat cu părinții contribuie la creșterea 
performanțelor academice ale elevilor, la reducerea absenteismului și a 
comportamentelor problematice.  

De asemenea, a fost remarcat un impact pozitiv și asupra atitudinii părinților față 
de școală, prin creșterea încrederii în mdiul școlar și prin optimizarea relației cu 
profesorii, iar în rândul cadrelor didactice s-a observat creșterea motivației pentru 
optimizarea calității actului educațional. 

Implicarea părinților în aceste tipuri de activități contribuie, de asemenea, și la 
dezvoltarea socio-emoțională a copiilor prin dobândirea de competențe sociale precum: 
relaționarea pozitivă cu alți copii, dezvoltarea de comportamente cu valoare civică și 
socială, învățarea și respectarea de norme sociale. 
 

Bibliografie:  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Parteneriatul Școala – Familie – Comunitate, Editura 
Universitară, București,2014 
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IMPORTANTA ACTIVITATII EDUCATIVE 

Scoala Gimnaziala ”General Constantin Cristescu” 
 
 

Com. Lunca Corului, jud. Arges 
Prof. înv. primar Ghita Ruxana Constantina 

 

 

  Activitatea educativa trebuie inteleasa ca un ansamblu de masuri aplicate in mod 
sistematic in vederea formarii si dezvoltarii insusirilor intelectuale, morale sau fizice 
ale copiilor, tineretului, oamenilor si societatii. 

  Actiunea educationala se exercita pe baza unor fundamente care se refera la toate 
acele determinari specifice si nespecifice, din interiorul spatiului formarii, dar si din 
afara lui,care conditioneaza procesul educational.In seria acestor fundamente se includ 
determinarile biopsihice, socioculturale, istorice, filozofice, stiintifice ale educatiei. 

  Pornind de la varietatea situatiilor de invatare pot fi mentionate trei ipostaze de  
educatie care se spriina si se conditioneaza reciproc: educatia formala care cuprinde 
totalitatea  influentelor intentionate si sistematice, elaborate in cadrul unor institutii 
specializate in vederea formarii personalitatii umane; educatia nonformala care 
cuprinde totalitatea influentelor educative in afara clasei (activitati extrascolare)sau 
prin intermediul unor activitati optionale sau facultative(cercuri, concursuri, olimpiade 
scolare,emisiuni radio si tv dedicate exclusiv copiilor si elevilor); educatia informala 
care include totalitatea informatiilor care nu sunt selectate, organizate si prelucrate din 
punct de vedere  pedagogic(mesajele din mass-media). 

 O importanta deosebita in ansamblul activitatii educative o reprezinta factorii 
educatiei. 

 Primul factor care formeaza copilul intr-o perspectiva multidirectionala este 
familia care constituie mediul cel mai natural si apropiat,unde se formeaza primele 
impresii prin imitatie si contact direct. Este binecunoscut faptul ca copiii vor face sau 
vor crede precum parintii in ceea ce priveste alimentatia, imbracamintea, obiceiurile. 
De aceea este nevoie ca familia sa aiba o educatie solida pentru a transmite celor tineri 
un comportament civilizat si tonifiant. 

 Alt factor important al educatiei sistematice si continue il constitue scoala unde 
activitatile instructiv-educative se desfasoara programat, planificat si metodic. 

 Educatia se realizeaza in forme diverse, cel mai adesea prin activvitati in comun, 
continuturile disciplinelor sunt selectate dupa criterii psihopedagogice, metodele de 
predare-invatare sunt cele mai pertinente, activitatile educative respecta principiile 
didactice, iar cunostintele specifice, atitudinile si conduitele sunt apreciate si evaluate. 
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      Biserica joaca un rol important in educatia religioasa in perspectiva valorilor 
credintei, principala forma a acestei educatii fiind participarea la ceremoniile religioase 
care pe langa educatia religioasa pot exercita si forme de educatie sociala,civica, 
estetica,morala. 

   Casele de cultura,muzeele,casele memoriale reprezinta medii prielnice de 
transmitere a valorilor de formare a tinerilor si de petrecere fructuoasa a timpului liber. 

     Mass-media inseamna alta grupa de factori, deosebit de larga, de la ziare si 
reviste,radio si televiziune, internet, cu mentiunea ca mesajele distribuite pe aceste 
canale trebuie analizate in spirit critic,deoarece nu totdeauna sunt valabile sau 
valoroase. 

Mai trebuie mentionat o serie de asociatii organizate pe criterii disciplinare,, 
profesionale, asociatii de copii si tineret, societati caritabile, organizatii non-
guvernamentale, care au ca scop intarirea constiintei sociale si culturale. 

  Analizand problemele contemporane in plan educational au aparut noi tipuri de 
continuturi, cum ar fi:  

- educatia pentru pace care combate atitudinile ostile, agresive, xenofobe, rasiste 
si promoveaza o conduita pasnica, de respect si intelegere intre indivizii 
comunitatii,cultiva empatia,dragostea daruirea fata de celalalt. 

-educatia pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului care vizeaza 
drepturile oamenilor la viata, la libera exprimare,la circulatie, la opinie, la consideratie 
si eliminarea din sistemele de educatie a platformelor ideologice care propaga 
ura,desconsideratia,suprematia,discriminarea si inegalitatea intre oameni. 

-educatia ecologica semnifica preocuparea si grija omului fata de ecosistemul in 
care traieste si optimizarea relatiei dintre om si natura. 

Mentionez, de asemenea, alte forme de educatie cum ar fi:-educatia economica in 
pas cu practici economice de baza, cu un ideal economic corespunzator; participarea si 
implicarea pentru buna functionare a unei societati democratice; gestionarea corecta si 
critica a mesajelor mediatice, pentru a selecta valorile adevarului, dreptatii, frumusetii; 
promvarea unei culturi culinare care sa vzeze o nutritie adecvata unei sanatati 
indelungate. 

 Sub aspectul concluziilor,modelul psihocultural ideal prevazut in literatura de 
specialitate propune pentru o integrare deplina in spatiul european o politica 
educationala,socioculturala si economica: 

1.Programe de educatie timpurie. Acestea trebuie combinate cu programe de 
parenting, deoarece parintii sunt cei care au un rol fundamental in educatia timpurie a 
copilului. 

2.Programe culturale nationale care sa aduca un aer nou, care sa includa o cultura 
bazata pe cunoastere,absolut oligatorie intr-o lume gloalizata,condusa de cunoastere. 

3.Programe de educatie a adultilor prin invatare pe tot parcursul vietii. 
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4.Promovarea corecta a religiei, biserica jucand un rol fundamental in cazul celor 
ce se doresc sau se pretind religiosi, dar in fapt sunt mai mult superstitiosi si nu au nicio 
problema sa combine practicile religioase cu cele incompatibile lor. 

Un model educational ideal poate sa creeze cetateni inteligenti, creativi, adaptabili 
sociali, cu un bagaj de cunostinte vast si cu o personalitate pro-sociala de incredere, 
altruism, toleranta, cooperare, optimism. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 
 
 
 

Prof. înv. primar Ghita Ruxana  
 

 

Scoala reprezinta obiectivul fundamental in instruirea si educarea tinerilor,in care 
rolul decisiv il are cadrul didactic a carui valoare, nivel de pregatire si personalitate 
defineste prestigiul unei scoli. 

Consider ca pentru a sustine si spriini progresul si dezvoltarea scolii,astfel incat 
rezultatele sa se reflecte pozitiv in constiinta oamenilor, este necesara o analiza a 
”punctelor slabe” din invatamantul educational romanesc,a caror rezolvare poate 
contribui la cresterea imaginii pozitive a scolii si la ridicarea nivelului cultural al 
oamenilor. 

Voi incerca sa mentionez o parte din aceste aspecte reliefate in analize de inalt 
nivel stiintific, prezentate in literatura de specialitate. 

Desi potentialul intelectual al copiilor romani este la nivelul altor tari 
europene,mediul cultural nu favorizeaza utilizarea maximala a acestui potential. 

Astfel, sub aspectul angajmentului in scoala,este foarte mare procentul celor care 
absenteaza de la ore. 

S-a constatat ca,copiii romani au cea mai mica motivatie de a invata matematica 
(cu cat statutul socio-economic este mai scazut, cu ata performanta la matematica este 
mai mica) si primeaza la ei sentimentul ca se simt singuri la scoala si nu sunt tocmai 
fericiti. 

In ceea ce priveste anafalbetismul acesta se regaseste intr-un procent mare in 
special in mediul rural si la persoane de sex feminin;la fel analfabetismul functional 
situeaza tara noastra pe un loc fruntas intre tarile UE. 

De aceea tinand cont de dinamica extraordinara a cunoasterii,invatarea pe 
parcursul vietii este fundamentala pentru adaptarea eficienta la o societate bazata pe 
cunoastere,cunoscut fiind ca parinti mai putin educati inseamna copii cu nivel 
intelectual mai scazut. 

In acelasi timp trebuie crescut alfabetismul stiintific aflat la un nivel ingrijorator 
de scazut pentru multi romani. 

Pentru dezvoltarea inteligentei fluide, programele de educatie timpurie, 
programele de parenting si curriculum ar trebui sa puna accent pe antrenarea memoriei 
de lucru si de formare a unei gandiri logice. 

572



 

Pentru dezvoltarea inteligentei cristalizate,curriculum scolar trebuie sa permita 
utilizarea competentelor in viata cotidiana si nu doar cunostinte pentru a reusi la teste. 

Un program specific trebuie dedicat romilor,care nu reusesc sa-si utilizeze 
potentialul intelectual din cauza unor factori discriminanti,de neacceptat intr-o 
societate moderna,precum nivelul mare de saracie,lipsa accesului la munca,etc. 

Stilurile de invatare ale copiilor trebuie adaptate la profilul lor psihologic,trebuie 
sa fie flexibile si sa permita sedimentarea cunostintelor in memoria de lunga durata 
pentu a putea performa in mediu ecologic,contrar memoriei de scurta durata necesara 
doar pentru a trece teste. 

Daca scoala este moderna si puternica romaniii vor transforma competitivitatea 
in performanta asa cum au dovedit-o in strainatate,in mediu academic si in alte 
sectoare. 
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Crăciunul, prilej de bucurie 

 

 
Prof. Daniela - Aurora GHIȚĂ 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ghidigeni 
 

 
Vă mai amintiți de Crăciun – tradiții și obiceiuri – pe timpul în care erați copii? 
Eu îmi amintesc că era cea mai frumoasă perioadă. Începea cu postul Nașterii 

Domnului, perioadă în care țineam post și mergeam la biserică pentru a ne mărturisi și 
împărtăși. Noi copii nu prea înțelegeam despre ce este vorba... dar trebuia să facem 
conform tradițiilor. Parcă și simt mirosul cartofilor copți în cuptorul sobei, al vinului 
viert care prindea bine bunicului după o porție de „făcut pârtie”; pe atunci iarna nu era 
zgârcită la zăpadă. 

Urmau turtele. Acele foi subțiri de te vedeai prin ele și coapte tot pe plită la sobă. 
Prima făcută, era ceva mai groasă și împăturită în patru, „turta vacii” ce trebuia dată la 
vaca ce-o avea omul în gospodărie, după ce tutele inmuiate și bine înmiresmate cu nuci 
și lămâie erau binecuvântte de preot, pentru ca în anul următor animalul să fie bogat în 
lapte.  

Numai bine se ajngea în ziua de Ignat când porcii trebuiau sacrificați, iar plăcerea 
cea mai mare era ca, după ce era pârlit porcul, era dat cu sare și învelit pentru a se 
înmuia, iar cei mai mici erau urcați pe porc. Erau făcute bucate alese specifice 
perioadei: tobă, caltaboși, lebăr, cârnați picanți, mușchi fiert și condimentat, șuncă – 
afumată, învelită în ziare și ținută ulterior în sobă, pentru ca șoriciul să nu se întărească. 

Între timp aveau loc și celelalte pregătiri pentru ziua cea mare, Crăciunul: 
curățenia generală care nu scăpa niciun ungher neumblat și pregătirea bucatelor: 
sarmale, salată de beof, prăjituri – de regulă cu aluat fraged și umplutură din majun de 
prune și nuci; împodobirea bradului și a colindelor pentru ziua de colind. Iar apariția 
lui Moș Crăciun era punctul culminant. Totul se oprea în loc când „moșul” cu barba de 
vată apărea cu sacul în spinare.  

Tradițiile și obiceiurile unei comunități, cred, că sunt deosebit de importante 
pentru comunitatea în sine și spun foarte multe celor din exteriorul ei. Toate au 
farmecul și spectaculozitatea lor, însă cele legate de anotimpul iarnă, de departe sunt 
cele mai frumoase și mai variate. 

Ca om nu ratez nimic din ce oferă această perioadă. Încă de mic copil am avut 
parte de părinți care mi-au insuflat SĂRBĂTOAREA. Nu mi-a lipsit nici Moș Crăciun, 

de care-mi amintesc că venea cu sacul plin și nu 
glumesc. Pentru toți avea câte ceva: pentru 
mama, pentru tata, chiar și pentru bunici, mai 
târziu și pentru surioară. 

Ca profesor am încercat să le-amintesc 
mereu copiilor cu care lucrez că tradițiile și 
obiceiurile ne prezintă și ne reprezintă; că sunt 
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parte din identitatea noastră. I-am atras prin diverse activități și proiecte în lumea 
minunată a acestora.  

Acum în perioada în care trăim, consider că avem nevoie și mai mult să apelăm 
la ceea ce ne definește ca oameni, ca persoane și nu în ultimul rând, ca români. 

Îmi amintesc de activitățile dedicate sărbătorilor de iarnă desfășurate înainte de 
martie 2020, când bucuria serbărilor învingea truda și nervii, uneori, din spatele lor. 
Am avut o strânsă colaborare cu preotul bisericii din 
localitate și împreună organizam „serate de Crăciun” la 
care invitații asistau la un program artistic, apoi, 
împreună povesteam și ne relaxam cu o gogoașă caldă și 
un ceai. Atmosfera sărbătorii inunda nu doar sufletul 
celor care asistau la reprezentația noastră, dar și a micilor 

artiști. Programul începea cu 
o scenetă a reprezentării 
nașterii lui Iisus și se finaliza cu colinde, plugușor, capră și 
urs. 

Apoi a venit pandemia și a trebuit să ne reinterpretăm. 
La început nu ne puteam întâlni, iar orice încercare de a 
colinda on-line nu mi-a reușit. *Am uitat să precizez că 
predau în mediul rural, într-o zonă defavorizată. Chiar dacă 

elevii au primit tablete și abonamente la internet, conexiunea tot ne făcea și ne face 
probleme, iar poluarea fonică ce se 
produce în momentul în care sunt mai 
multe microfoane deschise nu poate fi 
minimizată (sau cel puțin eu nu am 
reușit).* Acum ne putem întâlni și 
pregăti dar faptul că nu pot fi văzuți de 
cei dragi, sincer, le cam taie elanul de 
a se pregăti. Ei, copiii, vor să fie văzuți 
live, cu toate stângăciile firești, cu emoțiile care-i copleșesc, nu ca la televizor, printr-
un mic ecran de telefon. 

Așa că am încercat să aduc alte provocări, refuzând să nu marcăm momentul:  
- am creat wordcloud-uri pe tema crăciunului 
- am realizat chatterpix-uri cu urări de Crăciun 
- am „confecționat” felicitări virtuale cu ajutorul Canva 
- am redactat carte cu tradiții și obiceiuri de iarnă pe storyjumper 
- am desenat și compus poezii sau texte pe un google document colectiv. 
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Prin perseverență și consecvență, într-un final ne-a reușit. Am fost mulțumiți 

pentru ce ne-a ieșit, dar ne-ar fi plăcut mai mult să ne-ntâlnim la o „serată de Crăciun”. 
Timpul trece, pandemia va dispărea, iar noi vom rămâne cu amintirile, cu ce am 

învățat și descoperit, cu experiența ce am căpătat-o. Vom răspunde pozitiv și cu 
încredere provocărilor ce vor urma. Dar până atunci... 

Haideți, deci, să ne creăm amintiri durabile în timp!  
Haideți să nu ne despărțim de ceea ce ne individualizează! 
Haideți să spunem din suflet „Crăciun fericit! Un An Nou mai împlinit! La mulți 

ani să ne trăiți! 
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TRADIȚII DE CRĂCIUN VECHI DE SUTE DE ANI.  

CUM SE PREGĂTESC ROMÂNII PENTRU COLINDAT? 
 

 
Prof. Ginavar Ileana - Cerasela 

Școala Gimnazială ,,Marin Preda“ Pitești - G. P. P. 

 
 Una dintre cele mai așteptate sărbători ale anului este Crăciunul. Bradul 
împodobit, Moș Crăciun care aduce cadouri, mesele îmbelșugate alături de familie și 
prietenii, colindele - toate aceste tradiții fac din cea mai importantă sărbătoare de iarnă 
una dintre preferatele românilor. Dacă unele dintre tradiții sunt specifice țării noastre, 
altele sunt împrumutate, cum ar fi bradul de Crăciun, care provine de la germani. În 
schimb, obiceiul de a merge la colindat se practică în România din cele mai vechi 
timpuri, de pe vremea când doar flăcăii se organizau în cete și porneau la urat. 
Indiferent de vremea de afară, ei mergeau să vestească Nașterea Domnului. Își făceau 
drum prin nămeți – fără să aibă la dispoziție mijloacele moderne de deszăpezire, cum 
ar fi freza de zapada sau plugul – și umblau din casă în casă, primind colaci, mere și 
nuci. 

 În România, tradițiile și obiceiurile din preajma sărbătorilor de iarnă diferă de la 
o regiune la alta. De exemplu, există zone ale țării unde copiii merg la colindat 
îmbrăcați în port popular, dar sunt și localități unde tinerii se deghizează în fel și fel de 
personaje, cum ar fi „Oleleii“ și „Moșoii“. 

 În Dobrogea, costumele joacă un rol important când se merge la colindat. În 
această zonă, flăcăii se strâng în cete și merg să colinde cu „Struțul“, care este varianta 
locală a „Caprei“. Costumația este făcută din lână și stuf. 

 Tot în Dobrogea, în zona munților Măcin, în cete există un „Oleleu“, personaj 
care are origine păgână, dar care este conducătorul și apărătorul grupului. Se spune că 
„Oleleul“ alungă duhurile rele. El poartă un cojoc din piele de oaie împodobit cu 
beteală și o mască pe față. Misiunea sa este să intre cât mai bine în pielea personajului, 
astfel încât familiile pe care le colindă să nu-l identifice. Când două cete cu „Olelei“ se 
întâlnesc, liderii grupului încearcă să-și afirme superioritatea. 

 Copiii care merg la colindat în Oltenia poartă numele de „pițărăi“. Potrivit 
tradiției, ei sunt purtători de noroc și fericire și, odată intrați într-o gospodărie să 
colinde, scormonesc focul din vatră cu bețe pe care le poartă cu ei. În această zonă a 
țării, cei care încă mai respectă tradițiile din străbuni se îmbracă în costume populare 
tradiționale. 
 În Transilvania, ajunul Crăciunului este momentul în care colindătorii din satele 
maramureșene pornesc la colindat. În această zonă a țării se evidențiază „Jocul 
Moșilor“, despre care se crede că provine din ceremoniile străvechi de cinstire a 
morților. Acesta este unul dintre cele mai vechi jocuri și se dansează în casele în care 
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sunt fete de măritat. Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani se costumează astfel 
încât să sugereze prezența strămoșilor. Poartă măști din lemn, piei de animale și, la fel 
ca în cazul „Oleleilor“, ei nu trebuie să fie recunoscuți de gazde.  

 În Banat, în vestul țării, cei mai cunoscuți colindători sunt dubașii. Ei se îmbracă 
în costume tradiționale și, cuplați în cete de câte 20, merg pe la casele oamenilor, 
colindând în ritmul dubelor – tobe de mici dimensiuni realizate de meșteri locali. 
Dubașii pot fi însoțiți de tineri care cântă la diferite alte instrumente muzicale, precum 
și de flăcăi care cunosc jocuri populare, cum ar fi„Capra“  și „Dansul călușarului“. Sunt 
răsplătiți cu țuică fiartă, covrigi, nuci și bani. 

În zona Moldovei, colindatul se numără printre cele mai vechi tradiții și încă se 
respectă în majoritatea satelor și orașelor. Tinerii care merg la colindat se îmbracă în 
costume populare, precum și în unele specifice, pentru a întruchipa „Capra“ sau 
„Ursul“. Traseul este stabilit înainte de a porni la drum, astfel încât toate casele să fie 
colindate. 

 În cadrul grupei de preșcolari am încercat în fiecare an să marchez aceste Sfinte 
Sărbători prin desfășurarea de programe artistice de colinde specifice zonei Munteniei- 
Argeșului (Florile Dalbe, Steaua, Plugușorul, Sorcova, Capra ) și scenete ce 
evidențiază momentul Nașterii Domnului desfășurate fizic, în fața părinților care au 
fost invitați la activitățile noastre, prin mersul cu colindul la instituții locale cu care am 
încheiat parteneriate educaționale sau prin înregistrarea acestor momente, acțiune 
impusă de situația pandemică Sars- Cov 2, ce a limitat întâlnirile publice sau în grup. 
În cadrul acestor activități preșcolarii au purtat costumații specifice rolului pe care l-au 
inerpretat și costume populare pe care am reușit să le procurăm la grupă cu sprijinul 
părințior care sunt în cântați de aceste activități ți de perpetuarea datinilor și 
obiceiurilor noastre strămoșești cu ocazia marilor sărbători de peste an.   
 

Bibliografie: 

1. ANTONESCU ROMULUS, Morfologia măștilor populare și funcția lor 
ceremonială, în „Marmația”, nr. 5-6, Muzeul județean Maramureș, 1981,  Baia Mare. 
2. GANGOLEA LIA, Obiceiuri de Crăciun în Țara Oltului, în Istorie și tradiție în 
spațiul românesc, 1995, Sibiu. 
3. GHINOIU ION, Sărbătorile lunii decembrie, în „Datini”, nr. 2-3, Centrul Național 
al Creației Populare, 1993,București. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII ȘI COMUNITATEA 
 
 

Prof. înv. preşcolar Gîrneaţă Sanda 
Grădiniţa Nereju-Mic Nr. 1, Jud. Vrancea 

 
 

 
 „Ca să poți povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i iubești, să cauți să pricepi firea 
și lumea aparte în care trăiesc, să știi să cobori până la nivelul personalității lor. Trebuie 
să iei parte la toate manifestările lor sufletești, într-un cuvânt, rămânând om mare să fii 
cât se poate de copil.”       – George Coșbuc – 
 
 Sistemul de învăţământ ca produs al dezvoltării sociale, a reflectat întotdeauna 
cerinţele şi posibilităţile oferite de societate, afirmându-se, la rândul său, ca factor al 
dezvoltării sociale. Sub impulsul cerinţelor dezvoltării sociale, sistemele de învăţământ 
se modifică, tinzându-se spre modernizarea metodelor de predare, a conţinutului, a 
formelor de organizare, precum şi a formelor de colaborare, de cooperare dintre 
diferitele instituţii educative. Una dintre sarcinile grădiniţei, este pregătirea copilului 
pentru şcoală, prin intermediul a doua forme specifice, jocul şi învăţarea. Învăţământul 
preşcolar trebuie să realizeze educaţia preşcolară având ca funcţie majoră formarea şi 
dezvoltarea personalităţii copilului în raport cu nevoile specifice vârstei, cu 
posibilităţile şi dotările sale, în interesul său şi al comunităţii sociale. 
 Cu toate acestea, complexitatea actului educaţional, a realităţii umane şi sociale 
contemporane şi sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le facă faţă procesul 
educaţional fac să se identifice tot mai multe fisuri în relaţia amintită. Se recunoaşte 
faptul că deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în 
comunitatea de opţiuni dintre mediile responsabile - familie, şcoală şi comunitate. 
 Mai mult, se dezvoltă concepte ca: opinia copilului, participarea lui la deciziile 
care-1 privesc, opţiunea personală, implicarea acestuia de la vârstele cele mai mici în 
responsabilitatea şi drepturile pe care societatea le identifică şi recunoaşte. Este nevoie 
a se dezvolta un nou concept care să întărească schimbarea în relaţiile şcoală - familie. 
Acest concept este parteneriatul educaţional, este unul dintre cuvintele cheie ale 
pedagogiei contemporane. Este un concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. 
 Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 
sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, 
opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. 
 Parteneriatul educaţional se desfăşoară permanent şi împreună cu actul 
educaţional propriu-zis. El se referă la cerinţa ca proiectarea, decizia, acţiunea şi 
evaluarea în educaţie să fie realizate prin cooperarea şi colaborarea dintre instituţii 
influente si agenţi educaţionali. 
 Parteneriatul educaţional se realizează între: 
     ● instituţiile educaţiei: familia, şcoala şi comunitate; 
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     ● agenţi educaţionali: copil, părinţi, cadre didactice, specialişti în rezolvarea unor 
probleme educaţionale (psihologi, consilieri, psiho-pedagogi, terapeuţi, etc.); 
     ● membrii ai comunităţii cu influentă asupra creşterii, educării şi dezvoltării 
copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei, etc.); 
     ● influenţe educative exercitate la anumite momente asupra copilului; 
     ● programe de creştere, îngrijire şi educare a copilului; 
     ● forme de educaţie în anumite perioade. 
 Conceptul se adresează în principal părinţilor şi cadrelor didactice şi se referă la 
acţiune în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, să fie în acord cu măsurile şcolare şi 
ceea ce un părinte face să nu fie legat de celălalt. Actual, relaţia educator - copil are 
sensuri noi, este o relaţie de colaborare, datorită aspectelor ei de conducere democratică 
şi flexibilităţii în luare deciziilor. Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub influenţa 
educatorului, ci acesta se formează şi se transformă prin relaţia educativă. Rezolvarea 
fiecărei probleme educative adaugă competenţe noi cadrului didactic. Numai un cadru 
didactic de tip reflexiv, creator şi dinamic care acceptă schimbarea în raport cu fiecare 
generaţie, va găsi răspuns la noile întrebări.  

Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în 
care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina unele dintre 
valorile lor, poate să se comporte ca o sursă de forţă şi siguranţă sau ca o relaţie a 
dezvoltării. Părinţii pot influenta comunitatea ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. 
Ei pot contribui la dezvoltarea comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale. La educarea 
copilului contribuie deci, ca instituţii bine determinate ale societăţii - familia, şcoala şi 
comunitatea. In momentele diferite ale creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, 
fiecare dintre aceste instituţii sociale are rol important. Mai mult, azi, este determinantă 
nevoia unui parteneriat educaţional între acestea, în favoarea unei educaţii eficiente 
pentru individ şi societate. 
 În rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, instituţia şcolară 
dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. în acelaşi timp 
este nevoie de activităţi de susţinere în afara grupei şi de activităţi de sprijin atât a 
copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. 
 Grădiniţa eficientă realizează un parteneriat cu copiii, prin valorizarea şi 
respectarea identităţii sale, cu familia - prin cunoaşterea importanţei acesteia şi 
atragerea în procesul didactic cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le 
identifică, le implică şi le foloseşte activ. Identificând şi valorizând dimensiunea 
personală a individului, realizăm însă, nevoia valorizării şi aprecierii familiei ca un 
mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Familia trebuie sprijinită şi 
nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi pe parcursul vârstelor şcolare familia 
rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare. 
 Se recunoaşte tot mai mult influenţa şi a altor instituţii din comunitate asupra 
informării şi formării copilului. 
 Astfel la nivelul grădiniţelor au loc activităţi de religie, concepute de cadre 
didactice cu avizul specializat al preoţilor din parohie. Copiii participă de sărbători la 
slujbele religioase, împărtăşindu-se. Se subliniază dorinţa copiilor de a fi în legătura 
permanenta cu obiceiurile sfinte de-a lungul anului. Ei sunt entuziasmaţi şi participă 
cu plăcere la sărbătorile prilejuite de Crăciun şi Sfintele Paşti, 
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 De asemenea, colaborarea cu politia, este marcata prin activităţi susţinute de 
poliţişti, prin educaţia rutieră, comportament civic etc. 
 Primăria este principalul factor al comunităţii locale, care sprijină instituţiile 
şcolare. 
 Astăzi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ, ca formă de 
unificare, sprijin şi asistenţă a influenţelor educativ-formale. Experienţa dovedeşte că 
o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali facilitează învăţarea. Există o reţea 
complexă de relaţii în cadrul unei instituţii şcolare, care are un potenţial în influenţarea 
educaţiei copiilor. 
 Cele mai importante relaţii sunt: 
     ● relaţiile dintre cadru didactic şi elev; 
     ● relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre cadre didactice, dintre cadre 
didactice şi specialiştii care sprijină şcoala, dintre cadre didactice şi personalul 
administrativ al şcolii etc.); 
     ● relaţiile dintre cadre didactice şi părinţi. ' 
 Colaborarea dintre instituţia de învăţământ şi familie presupune o comunicare 
efectivă şi eficientă, o unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de 
interesul copilului. H. Henripise şi V. Ross (1976) identifică două dimensiuni 
principale ale implicării reciproce a instituţiei de învăţământ şi familie în favoarea 
copilului: 
     a). dimensiunea relaţiei copil - părinte; 
     b). dimensiunea relaţiei familie - grădiniţă. 
 La aceste forme de colaborare adăugam astăzi: 
     ● şcoala părinţilor; 
     ● consilierea psiho-pedagogică; 
     ● orientarea familiei în funcţie de nevoile individuale sau de grup într-o manieră 
profesională de către specialiştii pregătiţi anume. 
 Colaborarea şi cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente şi 
benefice ambilor factori, în condiţiile în care comunicarea este reală, în funcţie de 
dimensiunea sa umană. 
 Relaţia armonioasă dintre grădiniţă, familie şi şcoală duce la realizarea 
obiectivului învăţământului preşcolar şi cel şcolar, acela de a oferi sprijin competent 
pentru dezvoltarea în plan fizic, intelectual şi social a copilului, pregătindu-1 pentru o 
cât mai bună adaptare la activitatea şcolară şi pregătindu-1 pentru viaţă în general. 
 
 „Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie să educi în el omul, 
astfel va rămâne copil toată viața.”  - Rabindranath Tagore – 
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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 

LA COLINDAT 
 
 
 

Prof. Giurgiu Florin Cristian 
Școala Gimnazială ”Aurel Horneț”, Tudor Vladimirescu, Brăila 

 
 

     Este foarte important să conservăm și să promovăm tradițiile naționale în societatea 
contemporană și să promovăm nevoia de a ne cunoaște istoria, datinile, folclorul și 
mesteșugurile pe care le-au păstrat și transmis străbunii noștri. Să învățăm și să prețuim 
fondul nostru național care este precum o emblemă pentru propria persoană. 
Conservarea și promovarea tradițiilor sunt necesare deoarece acestea reprezintă o parte 
a patrimoniului imaterial pe care îl avem, ca popor.  

     Una dintre cele mai îndrăgită perioadă a anului, de către copii, este perioada 
sărbătorilor de iarnă. Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite în permanență. Cei mici 
îl așteaptă an de an pe Moș Crăciun, care vine încărcat de cadouri, iar cu câteva zile 
înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente cât mai colorate. Pentru 
majoritatea dintre noi, sărbătorile de iarnă reprezintă o perioadă a bucuriei, a revederii 
celor dragi și a întoarcerii către cele sfinte. Un motiv în plus pentru care ne place 
această perioadă a anului îl reprezintă multitudinea de tradiții, de Crăciun din România, 
care dau Sărbătorii Nașterii Domnului un farmec aparte. 

       În România, există multe tradiții și obiceiuri în perioada sărbătorilor de iarnă, 
transmise din generație în generație. Una dintre cele mai îndrăgite tradiții în această 
perioadă este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, colindătorii merg din casă în 
casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin cântece și poezii.  

      Chiar dacă contextul epidemiologic actual nu este prielnic, am asistat la momente 
de înaltă sensibilitate și emoție în cadrul activităților educative desfășurate cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă.  

     Prin activitățile extracurriculare, desfășurate în luna decembrie în școală, copiii din 
comunitatea noastră promovează tradițiile și obiceiurile zonei. Sărbătoarea Crăciunului 
este şi sărbătoarea colindelor străbune care ne îndeamnă să păstrăm credinţa părinţilor, 
moşilor şi strămoşilor noştri. Colindele ne aduc în suflet frumuseţea copilăriei. Prin 
colinde se îmbogăţeşte orizontul spiritual al copiilor, se dezvoltă gândirea, capacitatea 
de memorare, se dezvoltă ritmul şi auzul muzical, se adâncesc sentimentele de preţuire 
pentru datinile româneşti. Părinții copiilor din școala noastră participă activ la 
conservarea și promovarea tradițiilor prin colide, a datinilor și obiceiurilor de iarnă cu 

582



 

o valoare specifică zonei. Învățarea și transmiterea mai departe a colindelor vechi 
autentice.  

     Serbările copiilor încântă şi impresionează prin farmecul şi prospeţimea lor, prin 
inocenţa şi candoarea protagoniştilor, prin neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin 
ingeniozitatea, naturaleţea şi firescul comportamentului lor scenic. Se dezvoltă, în 
primul rând, abilităţile 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. 

     În concluzie, tradițiile nu trebuiesc uitate, cu toate că ele se schimbă mereu. Treptat, 
ele se mușamalizează într-o anumită formă, dar nu dispar din societate. Legatura cu 
trecutul nu trebuie să se rupă, deoarece, în caz contrar, trecutul național ar deveni 
inteligibil pentru generațiile urmatoare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 
Prof. înv. preșc. GLODEAN IULIA 
Școala Gimnazială Valea Vișeului 

GPN Bistra, Maramureș 
 

 
Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 

măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 
şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii 
noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării 
atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, am iniţiat şi organizat programul tematic „Săptămâna 
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părinţilor”, având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi 
comunitatea locală, evidenţierea potenţialului uman şi profesional al şcolii, 
sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările şi nevoile şcolii, formarea părinţilor 
ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse educative. 

Programul complex al „Săptămânii părinţilor” antrenează întregul colectiv 
didactic, elevii, părinţii şi experţi din diverse domenii de interes pentru comunitatea 
şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, la locul de muncă al părinţilor, în spaţii publice 
arădene. Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin confecţionarea de invitaţii, 
scrisori de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai 
călduros. 

Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în 
bancă şi în pauze alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a 
participa la o gamă variată de activităţi extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii 
săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul de muncă al părinţilor, ateliere pentru 
activităţi practice/ aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în 
activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală 
sau a comunităţii, activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, 
excursii. 

Așadar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (părinții, școala, societatea) 
au un rol important în dezvoltarea viitorului adult, însă să ținem cont de faptul că baza, 
fundația viitorul adult, este mult mai mult influențată de familie, aceasta având un rol 
cheie în evoluția sa. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 
 
 

PROF. GOLDIȘ-CSILLAG LOREDANA 
GRĂDINIȚA P. P. PALATUL FERMECAT ARAD 

 

 

Educația vârstelor mici este considerată temelia personalității fiecărui individ, 
de aceea educația trebuie să răspundă în primul rând nevoilor individuale și să realizeze 
echilibrul între acestea și dezvoltarea socială.  

          În cadrul unei grădinițe există o rețea complexă de relații care au un potențial 
considerabil de influențare a educației copiilor. 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape revine în primul rând 
familiei sale. Chiar și atunci când grădinița oferă programe foarte bune și eficiente, ea 
nu poate contracara experiența negativă acumulată de copil în familia sa. Ceea ce învață 
copilul de la educatoare poate să nu prezinte importanță dacă părinții nu întăresc și 
valorifică suficient programul. 

          În consecință, pentru ca activitatea derulată în cadrul unui program de educație 
preșcolară să-și dovedească eficiența este necesar ca aceasta să se facă mai întâi 
cunoscută părinților și ulterior să existe o colaborare strânsă între aceștia și educatoare. 

          Printre cele mai importante relații de parteneriat, poate fi menționată relația 
dintre părinți și grădiniță. Dacă părinții sunt implicați în programul educativ încă de la 
început, ei vor înțelege importanța colaborării cu grădinița și își vor forma deprinderea 
de a se interesa și a sprijini activitatea pe care copilul o desfășoară aici. 

          Contactele dintre părinți și educatoare pot îmbrăca forma unor întâlniri colective 
desfășurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrația grădiniței și asociația 
părinților, al reuniunilor de informare a părinților cu privire la conținuturile și metodele 
didactice, programul grupelor, al activităților deschise pentru părinți, al atelierelor de 
lucrări practice cu părinții. Într-un cadru informal, părinții pot colabora cu grădinița cu 
prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor, aniversărilor. 

          Parteneriatul educativ grădinița-familie trebuie inițiat de instituția preșcolară, 
aceasta având autoritatea socială și legislativă de a se ocupa de educarea copiilor, având 
totodată și posibilitatea, prin pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice, de a 
cunoaște nevoile, posibilitățile copilului raportate la cerințele societății. 
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PROIECT DIDACTIC 

 
 

Grădinița cu P. P. Nr. 1 Zalău 
Educatoarea: GORGAN ADRIANA-MARIA 

 
 
 

Unitatea de învăţământ: Grădinița cu P.P Nr.1 Zalău 
Grupa: mică 
Educatoarea: GORGAN ADRIANA-MARIA 
Tema anuală de studiu: Cum este, a fost și va fi aici pe 
Pământ ? Tema săptămânii: ,,Obiceiuri din străbuni, 
păstrate de români” Categoria de activitate: Activitate 
integrată DŞ, DLC, DOS Tema activităţii: ,,Bradul de 
Crăciun ” 
Mijloace de realizare: observare, experimentul, povestirea educatoarei, asamblare 
Tipul de activitate: mixtă 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare 

1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare 

Comportamente: 

3.1. Evidenţiează caracteristicile unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător 

3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale 
Pământului şi Spaţiului 

3.3. Descrie unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea 
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă) 

1.3. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor 
obiecte/instrumente 

1.1. Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi 

Scopul activităţii: Dezvoltarea capacității de cunoaștere și explorare a 
unor elemente din mediul înconjurător prin descoperirea cu ajutorul 
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poveștii și prin exersarea unor experimente/ provocări în scopul 
înţelegerii unor fenomene care explică rezistența unui brad. 

 
Obiective operaţionale: 

 să denumească o etapă din ciclul de viață al bradului 

 să enumere cel puțin două părți componente ale bradului. 

 să identifice două întrebuințări ale bradului 

 să realizeze experimentele/ provocările folosind 
materialele puse la dispoziţie; 

 să redea cel puțin două secvențe din poveste 

Aptitudini STEM: 

 Știință: Preșcolarii vor folosi abilitățile din cadrul metodei 
științifice pentru a rezolva o provocare. 

 Tehnologie: Preșcolarii vor viziona un videoclip despre ciclul 
de viață al unui brad 

 Inginerie: Preșcolarii vor construi un brad (brad de 
Crăciun) folosind materiale simple (plastilină, bețe 
lungi/scurte, late, înguste) 

 Matematica: Preșcolarii vor folosi abilități matematice 
(estimare, aceeași / diferită, tipare) pentru a construi bradul 

 

Strategii didactic: 
Metode si procedee: conversația, povestirea, explicația, observația, 
problemarizarea, exercițiul, experimentul, metoda walking stories, metoda 
pietrele povestitoare, explozia stelară 

Mijloace didactice: imagini, pasăre, copaci/brazi (diferite specii de 
conifere) din curte, pietre cu imagini, stele, crengi de brad, pahare, apă, 
zahăr, ulei, oțet, marker, bețe de lemn, plastilină, ață verde, coală flipchart, 
laptop 

Bibliografie: 
- Preda, V., (coord), (2011), 450 de jocuri educaționale- Repere 

fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului, 
București, Didactica Publishing House 

- Curriculum pentru educație timpurie (copii de la naștere la 6 ani)- 2019 
- ro.pinterest.com 
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Scenariul didactic 
EVENIMENTUL/ 
SECVENȚA 
DIDACTICĂ 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGIILE 
 
DIDACTICE 

EVALUAREA 

1.MOMENT 
ORGANIZATORIC 

Pregătirea copiilor și a locului 
de desfășurare a jocului pentru 
activitate. 
Asigurarea unei atmosfere 
prielnice de joc prin trezirea 
interesului pentru joc. 

  

 
2.CAPTAREA 

ATENŢIEI 

Se realizează prin apariția 
unei păsări care-i invită la o 
plimbare să le facă cunoștință 
cu noul ei prieten și să le 
povestească cum l-a cunoscut. 

Surpriza 
 
Pasărea Imagini 

 
Observarea 
comportamentul 
ui nonverbal 

3.ANUNŢAREA 
TEMEI ȘI A 
OBIECTIVELOR 

Se anunţă tema activităţii şi 
se prezintă pe înţelesul 
copiilor obiectivele urmărite 
în activitatea propusă. 

 
Conversația 
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4. DIRIJAREA 
ÎNVĂȚĂRII 

Se    realizează     prin     
povestea 
,,Legenda bradului de 
Crăciun”. Povestirea se va 
face în curte, folosindu-se 
metoda walking stories 
(povești la plimbare). Se 
prezintă povestea, în timpul 
plimbării se descoperă 
imaginile sugestive. În curte 
vor fi amplasate imagini din 
poveste. 

1. O pasăre rănită își 
căuta adăpost. 

2. Stejarul a alungat-o. 
3. Plopul, a refuzat s-o 

adăpostescă. 
4. Bradul, văzând-o așa 

tristă, a chemat-o să se 
adăpostescă
 printre ramurile lui. 

Copiii ajung la brad... Se trece 
la observarea bradului, 
observarea diferitelor specii 
de conifere , utilizarea 
instrumentelor standard- lupa 
Vizionarea unui scurt film 
despre ciclul de viață al 
bradului. 
Se continuă povestea...vântul 
a vrut să sufle frunzele 
bradului, dar nu i-a fost 
îngăduit, deoarece prin 
bunătatea lui a salvat pasărea 
de la îngheț. 
De aceea bradul rămâne 
veșnic 
verde...și e împodobit de 
Crăciun deoarece   reprezintă    
viața   și 

 
Povestirea 

 
 
Metoda 
walking stories 

 
 
 

Imagini 
 
 
 
 
 
 
 
Observația 

 
 
Explicația 

 
 
 

Povestirea 
 
 
Metoda 
walking stories 
Imagini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observarea 
directă a 
activităţii şi 
comportamentul 
preşcolarilor 
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 bunătatea.   

5.OBȚINEREA Educatoarea le propune un joc : 
Eu 

Exercițiul  

PERFORMANȚEI arat ...tu îmi spui! 
Împreună cu copiii se 
precizează 

 Aprecierea 
răspunsuril
or 

 părțile componente ale 
bradului, caracteristici, mediu
 de viață, 

 prin 
laude, 
încurajări
. 

 întrebuințare. 
Provocare...Experiment: Cât
 de 

 
Explicația 

 

 rezistent este bradul? 
Copiii sunt invitaţi să   ia   
șase 

Exercițiul 
Experiment
ul 

 

 crenguțe de brad și se întorc în 
grupă. 

  

 La întoarcere copiii
 găsesc pietrele
 povestitoare...iar la 

Conversația  

 intrarea în grădiniță, lângă brad 
vor povesti veveriței, cu 
ajutorul 

Metoda 
pietrele 
povestitoare 

 

 metodei exploziei stelare 
secvențe din poveste. 

 
Explozia stelară 

 

 Ideea experimentului a fost 
să vedem ce lichid ajută 
creanga de 

  

 brad să trăiască mai mult și care 
o usucă. 

  
Observarea 

 Am umplut pahare cu: 
 apă 

 comportament
ul ui nonverbal 

  apă sărată, 
 apă dulce, 

Experimentul  

  fără apă, 
 ulei, 

  

  oțet   
 Formularea întrebărilor: 

Ce se întâmplă peste câteva 
zile dacă punem o crenguță de 
brad 

Exercițiul  

 într-un pahar cu apă, fără apă, 
cu zahăr/sare/ulei/oțet? 

  

 În ce soluție va rezista mai mult 
creanga de brad? 

Problematizarea  
Observarea 

 Dar care o va usuca mai repede? 
Formularea ipotezelor: 
• se ofileşte, dacă nu are apă 
și este într-un alt lichid 

 directă a 
activităţii şi 
comportament
ul preşcolarilor 
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 • rezistă cel mai mult în apă, 
se usucă în 3-4 zile în alte lichide 

  

 Observarea transformărilor: 
Copiii trebuie să 
monitorizeze 

  

 zilnic (5 zile) crengile de brad, 
observând transformările 
produse 

Conversația  

 în aspectul lor.   

 Ceea ce învață copiii din acest 
experiment este că bradul nu 
este 

  

 foarte sensibil.
 Punerea crenguțelor 
de brad în lichide care 

  

 ar trebui să le facă rău, ne va 
arăta că nu toate îi sunt 
dăunătoare. 

  

 După 4 zile se vor
 observa 
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 diferențe între crenguțele de brad. 
Uleiul va zbârci crenguța dar nu 
îi va schimba culoarea. Oțetul
 
va schimba culoarea crengii în 
maro. După experiment, se va 
observa că oțetul și uleiul usucă 
creanga de brad. Unele specii de 
conifere sunt rezistente chiar și la 
sare. 

  

6. ASIGURAREA 
RETENȚIEI ȘI A 
TRANSFERULUI 

,,La ce sunt folositori brazii?” 
Provocare: Brăduleți de Crăciun! 
Le sunt prezentate
 copiilor materialele: 
plastilină verde, bețe de diferite 
lungimi și lățimi, stea de decor, 
ață verde. 
Copiii sunt provocați să-și 
împărtășească ideile de 
construcție a bradului (proiectul- 
educatoarea desenează împreună 
cu copiii pe foaie flipchart 
posibilități de construcție a unui 
brad) din materialele puse la 
dispoziție. 
Se ascultă toate posibilitățile și se 
concluzionează că trebuie să-și 
aleagă bețe de același fel, iar 
plastilina va lega bețele între ele. 
Copiii își vor împărtăși creațiile, 
vor explica cum au construit 
bradul și ce întrebuințare va 
avea...va decora grupa de 
Crăciun. 

Conversația 
 
 
 
 
 
 
Exercițiul 

 
 
 
 
 

Problematizarea 

Aprecieri 
verbale 
colective şi 
individuale 

 
 
7. EVALUARE 

 
 
Cadrul didactic
 apreciază activitatea 
copiilor. 
Se acordă recompense, stikere-
brăduleți zâmbitori 

 
 

Conversația 

 
Aprecierea 
răspunsuril
or prin 
laude, 
încurajări. 
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Anexe 
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EXPRESIVITATEA TEXTULUI 

 
 

 Prof. Grigoraș Emilia 
Şcoala Gimnazială Solonţ 

 
 

FEMEIA? ...  MĂR DE CEARTĂ 
 
 
Femeia? Ce mai este și acest măr de 
ceartă, 
Cu masca ei de ceară și mintea ei 
deșartă, 
Cu-nfricoșate patimi în fire de copilă, 
Cu fapta fără noimă, când crudă, când 
cu milă, 
A visurilor proprii eternă jucărie? 
Un vis tu ești în minte-i  și astăzi te 
mângâie, 
Iar mâne te ucide. Cu același râs pe buză 
Ea azi ascultă șoapta-ți de-amor să o 
auză, 
Iar mâni cu mii propuneri te chinuie și 
știe 
Că orice nerv în tine îl rumpe și-l sfâșie. 
Comediantă veche ca lumea  comedie 
Ea joacă azi  juca-va de astăzi ani o mie, 
Cu-aeeași mască mândră, netedă, 
mișcătoare  
Și cel iubit de dânsa azi râde, mâne 
moare. 
Și astă nerozie, cruzime întrupată, 
În lumea cea de chinuri ea oare ce mai 
cată  
Ea, cea ce nu gândește, gândind doară 
cu gura? 
Căci sărutări și vorbe de-amor i-a dat 
natura, 
Și râsul cel mai vesel, zâmbirea-
mbătătoare, 
Atâta-nțelepciune e-n gura ei de floare, 
Atâta-nțelepciune pari a vedea, ș-atâta 

Plăcere pare-a duce în inima-amărâta, 
Când capul c-oboseală pe umăru-i ți-l 
culci 
Sau când te uiți în ochii-i ucizători de 
dulci, 
Încât chiar mântuirea cea vecinică ți-o 
sfermi 
Și redevii un Sizif  sacrifici pentru 
viermi: 
 
Să le compui în lume o haină-n 
generații  
Sacrifici și mândrie, și minte, ș-aspirații. 
O, moarte, dulce-amică  sub mantia ta 
largă 
Acoperi fericiții  și magica ta vargă 
Atinge câte-o frunte de om, ce te 
dorește: 
Îl face ca titanii, de tot desprețuiește, 
Desprețuiește lumea, pe sine  și-n 
sfârșit  
Desprețuie gândirea că e desprețuit. 
Privește astă viață ca pas spre mântuire, 
Ocazie durerei, o lungă adormire 
În inimi spăimântate  un chin și o 
povară, 
Ce veacuri ce trecură pe umeri i-
ncărcară. 
A vieții comedie mișcată e de aur  
Când scena astei viețe e-al mântuirei 
faur. 
Ironică e ziua ce vesel te privește 
Pe când în fire-o ființă pe alta 
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prigonește, 
Ironică-i mișcarea a florilor în vânt 
Când sug cu rădăcina viața din pământ; 
Ironic e pământul  visternic de viețe 
Când sânul lui ascunde semințe mii, 
răzlețe, 
Cari ieșind odată l-a soarelui lumină, 
Cu capul se salută, se sug cu rădăcină. 
O luptă e viața și toată firea-i luptă, 
Milioane de ființe cu ziua întreruptă 
Susțin prin a lor moarte, hrănesc prin 
putrezire, 
Acea frumoasă haină ce-acopere pe fire. 
În van creați la vorbe și le-azvârliți în 
vânt: 
Plodirea este rodul femeii pe pământ. 
Priviți acele râsuri, zâmbiri, visări, 
suspine, 
Dorința de plodire o samănă în tine. 
Ce vă certați cu noaptea și buiguiți cu 
luna? 
De-ți face-o, de nu-ți face-o... tot una e, 
tot una. 
De nu-ți fi voi în lume din nou să prăsiți 
neamul 
Oricare vită șuie, oricare tont e-Adamul 
Vieței viitoare... și fie-un par de gard, 
Femei rămâie-n lume, de doru-i toate 
ard. 
 
O, moarte!  nu aceea ce-omori spre-a 
naște iară. 
Ce umbră ești vieții, o umbră de ocară  
Ci moartea cea eternă în care toate-s 
una, 
În care tot s-afundă, și soarele și luna, 
Tu, care ești enigma obscurei conștiinți, 
Cuprins-abia de-o minte, din miile de 
minți, 
Tu, stingere! Tu, haos  tu, lipsă de viață, 
Tu, ce pân- și la geniu spui numai ce-i 
în cărți; 

O, slabă fulgerare... cea, cărui nu te 
teme, 
Îngheți nervul vieții din fugătoarea 
vreme, 
Când alții cu-a lor gânduri mereu în 
lume sapă, 
Istorie e viața ce scrisă e pe apă ; 
Pe tine, dulce-amică, pe tine, întuneric, 
Tu, care c-o suflare stingi jocul cel 
feeric 
Al lumei sclipitoare  pe tine, gând de 
noapte, 
Te stinge o femeie cu tainicele-i șoapte. 
Nimic nu e în șoapta-i  știi tu ce ea 
șoptește? 
Ea nu mă vrea pe mine  pe tine te urăște 
Când îmi zâmbește mie, ea-atunci s-a 
pus la pândă: 
Tu ești jertfa la care țintește-a ei 
izbândă, 
Ea n-a știut vodată, că ce voiește-i alta  
Că tu ești inamicu-i și că eu sunt unealta. 
Unealtă chinuită! unealtă de ocară, 
Când eu cunosc prea bine iubirea că-i 
amară, 
Mă mint pe mine însumi, doresc și cred 
c-amorul 
Folos mi-aduce mie... 
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Poezia postumă Femeia?...măr de ceartă de Mihai Eminescu se focalizează 
asupra unui element central specific romantismului. Femeia şi cruzimea ei reprezintă 
una dintre temele recurente în lirica eminesciană care, de altfel, o şi situează în sfera 
curentului romantic. Fiinţă dualistă ce mânuieşte cu abilitate cruzimea şi bunătatea, 
ascunzându-se sub figura unei copile, fragedă şi inocentă eternul feminin se 
conturează, în opinia poetului, însumând o multitudine de stări, de atitudini, motive şi 
teme literare. Astfel ea devine metaforic „măr de ceartă”, „eternă jucărie”, „comediantă 
veche”, ce reuşeşte să sucească minţile poetului îndrăgostit, să-l subjuge tocmai ca o 
Circe şi când dulce, când amară să-şi exercite puterea asupra „oricare tont e-Adamul”.  

Deşi ironia transpare din versurile eminesciene accentuând rolul femeii în 
societate „Plodirea este rolul femeii pe pământ”, observăm, la o analiză mai atentă că 
această frază nu este nici pe departe denigratoare pentru muza inspiraţiei eminesciene 
cât mai degrabă o imprecaţie adresată criticilor care continuă să despice firul în patru 
fără a da cu adevărat valoare afirmaţiilor lor. O strofă din  poezia Criticilor mei se 
aseamănă izbitor cu cele două versuri din acestă poezie postumă ceea ce demonstrează 
că titlul Femeia?...măr de ceartă poate fi citit din cel puţin două puncte de vedere: în 
primul rând cititorul identifică fără prea multă bătaie de cap tema principală a poeziei 
care este indubitabil femeia, în al doilea rând această pseudotemă poate fi considerată 
un instrument abil prin care poetul trece în manieră scriptică ideile sale despre 
societatea în care trăieşte şi de care se simte din ce în ce mai  dezamăgit. (E uşor a scrie 
versuri/Când nimic nu ai a spune,/Inşirând cuvinte goale/Ce din coadă au sa sune.- 
Criticilor mei ; În van creaţi la vorbe şi le-azvîrliţi în vînt ; Plodirea este rolul femeiei 
pe pămînt.- Femeia?...măr de ceartă).  

Motivele literare ca visul, soarele, luna, masca, lumea ca teatru, mitul lui Sisif , 
mărul discordiei, mitul creaţiei, moartea sunt şi ele nişte instrumente ce creează un 
cadru propice pentru exprimarea disperării pe care geniul pustiu o resimte chiar şi în 
apropierea fiinţei iubite. Femeia este comparată cu lumea „comediantă veche ca lumea” 
care nu se va schimba niciodată oricât de multe generaţii au fost sau vor veni.  Epitetele 
personificatoare ce însoţesc în text substantivul mască „Cu-aceeaşi mască mândră, 
netedă, mişcătoare” subliniază ideea poetică că femeia este mereu alta, în continuă 
transformare şi că poetului îi este imposibil să descifreze adevărata faţă pe care această 
fiinţă diafană o ascunde. În opinia sa, femeia este lipsită de raţiune  dar reuşeşte să 
compenseze acest defect „cu sărutări şi vorbe de amor”, „cu râsul cel mai vesel, 
zâmbirea-mbătătoare”, cu „gura ei de floare” astfel încât ca o meduză  cu „ochi 
ucigători de dulci” – oximoron ce marchează dualitate feminină de care se plânge 
poetul- îşi atrage şi-şi încolăceşte prada de aşa manieră că aceasta din urmă este 
capabilă să se sacrifice ca un Sisif conştient de povara pe care o poartă, dar la care nu 
poate renunţa: „Sacrifici şi mândrie, şi minte, ş-aspiraţii”/.../ Mă mint pe mine însumi, 
doresc şi cred c-amorul folos mi-aduce mie”.  Cu toate acestea acest sacrificiu nu-i 
aduce poetului nici pe departe satisfacţia pe care şi-o imaginează, căci femeia este 
adepta unui joc pervers ce nu lasă să se intrezărească nicio secundă adevăratele sale 
intenţii „ Ea joacă azi – juca-va de astăzi ani o mie, /.../ Şi cel iubit de dânsa azi râde, 
mâine moare”.   
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Despre erotica eminesciană Şerban Cioculescu afirmă în  studiul său 
Eminesciana că aceasta „corespunde unui ideal literar, şi anume celui romantic, care 
oferă o ediţie nouă, mai patetică, a petrarchismului, prin alt stil de divinizare a femeii”3. 
În opinia criticului literar poezia eminesciană, reprezentantă de seamă a romantismului 
românesc, ar putea fi considerată o variantă elaborată a liricii petrarchiene4. Iubirea 
neîndeplinită, ambivalenţa suferinţei din dragoste, contrastul dintre teluric şi celest sunt 
motive literare recurente în opera lui Eminescu în jurul cărora se conturează o temă 
esenţială a liricii sale şi anume condiţia omului în societate.  

În cazul de faţă moartea devine pentru poet singura care –i ascultă confesiunea 
şi căreia i se adresează fără teama de a suferi „ O, moarte, dulce-amică, - sub mantia ta 
largă /Acoperi fericiţii – şi magica ta vargă /Atinge câte-o frunte de om, ce te doreşte:”. 
Moartea nu este deloc înspăimântatoare, ci mai degrabă o prietenă gata să sară în 
ajutorul celui în suferinţă pentru a-i şterge orice urmă de chin. „ O luptă e viaţa şi toată 
firea-i luptă” condensează credinţa eului eminescian că viaţa este o zbatere continuă pe 
care doar moartea o mai poate curma. Spre deosebire de poeţii tradiţionalişti care-şi 
îndeamnă cititorul să iubească viaţa chiar dacă aceasta înseamnă o luptă istovitoare cu 
sine-însuşi („O luptă-i viaţa; dec te luptă 

Cu dragoste de ea, cu dor”- George Coşbuc Lupta vieţii), eul eminescian adoptă 
o viziune deloc optimistă îmbrăţişând mai degrabă ideea morţii, decât a unui sacrificiu 
continu. Viziunea pesimistă asupra lumii dezlănţuite ca un iad este marcată de 
personificarea zilei, mişcării şi a pământului repetată isteric şi obsesiv „ Ironică e ziua 
ce vesel te priveşte/Pe când-n fire o fiinţă pe alta prigoneşte, /Ironică-i mişcarea a 
florilor în vînt, / Când sug cu rădăcina viaţa din pămînt;/ Ironic e pămîntul- vistiernic 
de vieţe/ Când sânul lui ascunde seminţe mii răzleţe, / Cari ieşind odată l-a soarelui 
lumină, /Cu capul se salută, se sug cu rădăcina.”   

În finalul poezii moartea (în cazul de faţă o variantă a uitării şi indiferenţei), 
prietena poetului, devine inamicul femeii de care aceasta nu poate scapa decât 
folosindu-se de poet ca de un instrument. De altfel cele două metafore cu care se 
încheie poezia „unealtă chinuită”, „unealtă de ocară” indică statutul poetului în raport 
cu femeia pe care o iubeşte. Acesta se simte mizerabil căci nu reprezintă pentru ea 
decât o formă de sustragere de la moarte/uitare fiind singurul care crede în dragostea 
dintre ei doi.  Ajunşi în acest punct ne întrebăm dacă nu cumva am identificat o a treia 
modalitate de explicitare a titlului. Relaţia dintre moarte şi poet este una amicală, cel 
din urmă fiind atras mai degrabă de acest „gând de noapte” ce promite o eliberare totală 
de suferinţe. Femeia devine, astfel,  un măr al discordiei, căci poetul îndrăgostit doreşte 
să resimtă dragostea oricât de înşelătoare, de crudă şi de dureroasă ar putea fi. 

În Introducere la studiul Hyperion, vorbind despre receptarea lui Eminescu, 
George Munteanu subliniază un lucru esenţial de care trebuie să ţină oricine cont în 
înţelegerea şi analiza poezii eminesciene. Criticul afirmă că interpretul nu poate decît 
să traducă în termenii propriului fond aperceptiv, ai culturii şi gustului ce-l definesc, ai 
propriei înţelegeri, semnele operei, singurul lucru inteligibil rămas dintr-un mare 

 
3 Şerban Cioculescu, Eminesciana, Bucureşti, Minerva, 1985, p. 282.  
4 Petrarchism-Imitare a manierei de a scrie a lui Petrarca, cântând alternanța de bucurii și dureri a dragostei cu ajutorul 
unei poetici rafinate și utilizând metafora, antiteza, hiperbola și jocul subtil de cuvinte. – DEX online 
https://dexonline.ro/definitie/petrarchism, pagină consultată pe 21 mai 2017.  
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creator. Că e singura cale de a le da viaţă. Numai că, fie şi menţinîndu-se în cadrul 
strict terminologic, aceasta nu înseamnă că exegetul „inventează” opera, ci o 
„reinventează” pe baza semnelor ei înscrise într-un sistem. De inventat, a inventat-o o 
dată pentru totdeauna autorul. 5 

Constatăm că o poezie nu va putea fi niciodată analizată exhaustiv, deoarece este 
imposbil ca interpretul să cunoască toate datele pe care le deţinea autorul. Folosindu-
se de competenţele sale lingvistice şi literare nu poate decât să descifreze şi să creeze 
noi piste de abordare a poeziei, dar nici pe de parte să o epuizeze. De asemenea, în 
funcţie de ceea ce îl interesează interpretul se poate focaliza asupra unei singure 
probleme ignorând-o pe alta. De aceea, nu putem afirma cu tărie că o analiza este cea 
mai bună pentru că poezia câştigă în valoare tocmai prin multitudinea de analize pe 
care le propune îndeplinindu-şi în acelaşi timp rolul în literatură – acela de a provoca 
şi a de a forma un anumit mod de gândire.  
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5 George Munteanu, Hyperion, vol I, Bucureşti, Minerva, 1973. p. 11.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 
 
 

Prof. înv. primar Grigore Antonela 
 

 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe 
tot mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața 
copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant. 
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în 
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 
promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care 
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de 
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii 
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 
comunitatea fiind astfel influențată de școala.  

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în 
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale 
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile 
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei, crearea şi 
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în 
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru 
didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată  la particularitătile 
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 
înbunătăți și crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 
educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară 
şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a 
Discriminarii în Mediul Școlar, integrarea elevilor în școală prin promovarea 
interculturalitații și susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și 
susţinerea elevilor în abilităţi. Promovarea imaginii instituției se realizează prin 
elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive 
şi a exemplarelor de bună practică în managementul institutional.  

        Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul 
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și 
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calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la 
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și 
emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă formativă, au la bază 
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte 
instituții.  
 

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a 
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități 
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau 
național. 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. 
  Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea 
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. 
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activităție și implicit școala 
în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul 
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic 
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violenței, promovarea unui 
comportament moral pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, 
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, 
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. 
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se 
crează greu și se poate pierde rapid.  
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,,ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE REALIZATE  ÎN PARTENERIAT  

CU PĂRINȚII - BUCURIA CRĂCIUNULUI’’ 
 
 

Profesor învăţământ primar, Grigore Ema 
 Liceul Teoretic „Miron Costin”, Paşcani, Judeţul Iaşi 

 

 

„Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii. Şi lucrul acesta ar trebui să ni-l 
aducem aminte, mai ales când ne găsim în faţa copiilor.” (Alexandru Vlahuţă) 

 

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. 
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. 

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. 

Parteneriatul şcoală familie presupune ca părintele:  

 să discute cu profesorii despre progresul copilului său; 
 să participe la activităţile organizate de şcoală (serbări, ateliere de lucru, 

târguri de Crăciun, de 1 Martie, excursii cu elevii, competiţii sportive, 
sărbători naţionale); 

 să însoţească grupul de elevi în cadrul diferitelor vizite (la pompieri, 
muzee, teatru, companii private din oraş, cum ar fi, fabrica de pâine, sere 
şi ferme din apropierea localităţii, în cadrul „Şcolii Altfel”), drumeţii, 
festivităţile de deschidere/încheiere a anului şcolar); 

Astfel, părinţii se implică în siguranţa copiilor şi trăiesc, alături de ei, emoţii 
pozitive. De pe urma parteneriatelor familie – şcoală au de câştigat atât părinţii, cât şi 
cadrele didactice, dar mai ales elevii. 

Copiii 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. 
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          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. 

Parteneriatul şcoală-familie a fost valorificat în cadrul unei activităţi desfăşurate 
cu prilejul sărbătorii de Crăciun. 

Titlul activităţii a fost „Bucuria Crăciunului” -atelier comun, părinţi şi copii. În 
cadrul acestui atelier părinţii şi copiii au fost împărţiţi pe mai multe grupe şi au avut 
ocazia să cânte împreună câteva colinde, să realizeze o machetă cu titlul „Naşterea 
Domnului” şi să-l primească în vizită pe Moş Crăciun. 

Obiectivele acestei activităţi au avut în vedere dezvoltarea competenţelor sociale 
şi civice, sensibilizarea şi exprimarea culturală prin: 

 înţelegerea şi conştientizarea  identităţii culturale locale şi naţionale; 
 însuşirea unor cunoştinţe de bază referitoare la produsele culturale româneşte, 

obiceiuri, tradiţii ; 
 dezvoltarea abilităţilor creative şi cultivarea capacităţii estetice prin realizarea 

unui produs final; 
 organizarea timpului liber într-o manieră plăcută, relaxantă, cu efect pozitiv 

asupra elevului, prin crearea unui sentiment de siguranţă, încredere, apartenenţă 
la grup; 

 dezvoltarea stimei de sine şi a devotamentului pentru ideile civice. 
 

Scopul 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 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. 

Şcoala şi familia vor reuşi să dezvolte un parteneriat viabil şi să realizeze cu 
succes obiectivele educaţionale, doar având încredere una în alta şi conjugându-şi 
eforturile. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII –  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 

 
 

Profesor pentru învățământul preșcolar, Grosu Luminița 

Școala Gimnazială ,,Academician Alexandru Zub” Vârfu Câmpului,                       
Județul Botoșani 

 

Motto: ,,Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea și tipul 
relațiilor copil-părinți vor marca profund evoluția  viitoare a copilului.” (G. Manco) 
 

O educație adevărată se fundamentează în șânul familie, apoi în grădiniță, mai 
târziu în școală. În primele etape ale vieții, responsabilitatea educării copilului îi revine 
părintelui. Părinții sunt primii educatori ai copilului. De aceea părintele are datoria de 
a învăța să fie un părinte model pentru copilul său. Copilul va rămâne cu creșterea, 
educația pe care a primit-o de la părinții săi, cu obiceiurile cu care îl deprind aceștia. 

Copiii sunt apoi înscriși la grădiniță. Această instituție are menirea de a le asigura 
preșcolarilor condițiile necesare dezvoltării copiiilor în concordanță cu nevoile 
indivivuale ale copiilor.Apoi vine rândul profesioniștilor din grădiniță, a educatoarelor 
să se ocupe de educarea și formarea preșcolarilor printr-o metodologie și un curriculum 
specific vârstei acestora. De asemenea, grădinița sprijină copiii în interacțiunea cu 
mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identități și îi 
formează o imagine pozitivă de sine. 

Grădinița este prima treaptă a sistemului de învățământ, de aceea în programul 
educațional, încă de la început, am implicat părinții, căci numai așa își vor forma 
deprideri de parteneriat cu grădinița și, implicit cu educatoarea. Parteneriatul grădiniță-
familie constă în realizarea unei relații pozitive între părinți și grădiniță, la o unificare 
a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor, atunci când o 
văd pe doamna educatoare sfătuindu-se cu mama, tata, chiar cu bunica. 

Familia și grădinița au un interes comun, și anume: educarea copilului și 
pregătirea acestuia pentru integrarea cu succes în viața socială. Rolul familiei nu se mai 
limitează doar la asigurarea condițiilor de viață pentru copilul său, la supravegherea 
lui,ci trebuie privit ca factor principal în educarea și socializarea copilului, dar și ca un 
continuator al cerințelor impuse de practica educațională. 

Pentru reușita actului educational, munca depusă de educatoare trebuie 
continuată, susținută și întărită de familie. Educatoarea trebuie să asigure o permanentă 
colaborare între grădiniță și familiile copiilor de la grupa sa, încheind cu aceștia 
parteneriate. Astfel, părinții își vor forma deprinderea de interes și de a veni în sprijinul 
activităților pe care copilul le desfășoară la grădiniță. 
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Prin activitățile de parteneriat cu părinții ne asigurăm un sprijin important în 
propria activitate. Învățându-i pe părinți să se implice în dezvoltarea copiilor lor, 
întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți și copii. Părinții trebuie ajutați și stimulați 
să conștientizeze rolul mediului familial care le revine în educarea copiilor lor și să 
învețe modurile în care își pot educa și susține copiii. De aceea ei vor fi  implicați  într-
o comunicare permanentă cu grădinița, încurajați să se ofere voluntari în realizarea a  
mai multor și interesante activități. 

O colaborare strânsă a părinților cu grădinița poate aduce îmbunătățiri 
importante în procesul de învățământ. Părinții pot fi implicați în parteneriat prin diverse 
activități extracurriculare, determinându-i să accepte rolul de factor cu mare răspundere 
în devenirea propriului copil. Ei pot veni cu idei proprii, interesante, utile pentru 
realizarea unor  frumoase activități extrașcolare, cum ar fi: excursii, drumeții, 
concursuri școlare, programe artistice, șezători, vizite, întreceri sportive, jocuri în aer 
liber. 

Cu ajutorul părinților, în acest mirific anotimp, iarna, am desfăsurat  frumoase 
activități în parteneriat, cum ar fi spre exemplu: 

In preajma sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, părinții au pregătit pentru 
copilași grâu, iar eu împreună cu preșcolarii am pus grâul l-a încolțit. Copiii au avut 
grijă să-I  unde în fiecare zi. La serbarea de Crăciun , grâul a fost așezat în mijlocul 
unei mese pe care erau colăcei, mere, nuci, bomboane, cu care au fost serviți copii după 
serbare. Tradiția spune că grâul pus l-a încolțit de Sfântul Apostol Andrei, poate spune 
multe despre anul care urmează. Dacă grâul a crescut frumos, este viguros, verde, 
urmează a fi un an frumos și îmbelșugat, dacă grâul nu a crescut prea mult, nici anul 
care urmează nu va fi unul foarte bun. 

De Sfântul Nicolae părinții au pregătit daruri pentru copilașii lor, dar și pentru 
alții mai nevoiași, sau bătrânei din sat care nu au pe nimeni. 

Pentru sărbătoarea Nașterii Domnului, părinții au realizat costumații pentru 
personajele interpretate de copii lor la sebare.Și-au pregătit frumos copiii și au mers cu 
ei la colindat, în Ajunul Crăciunului. În seara de Anul Nou i-au dus pe la casele 
vecinilor, a rudelor, cu plugușorul, iar în ziua de Sfântul Vasile le-au dat copiilor în 
trăistuță grâu și i-au purtat pe la casele vecinilor cu semănatul, sorcova. Semănatul 
(sorcova) este un obicei străvechi, practicat în prima zi a Noului An, de Sfântul Vasile, 
când copiii merg la casele oamenilor semănându-i cu boabe de grâu, orez, zahăr,pe care 
le aruncă la ușa gospodarilor, pentru ca aceștia să aibă un an bogat. 

În zilele de sărbătoare, părinții își îmbracă frumos copilașii, și cu ei de mânuță 
merg la Sfânta Biserică unde ascultă Sfânta Liturghie, cuvâtul de învățătură al preotului 
și, care doresc se împărtășesc cu Sfânta Împărtășanie. 

Pot concluziona că, reușita cu privire la devenirea umană  a copilului depinde în 
mare măsură de colaborarea prodigioasă dintre cei doi mari factori educaționali: 
grădinița și familiile copiilor. 

 

Bibliografie: 
 

1. BĂRAN-PESCARU, A., Parteneriat în educație, Editura Aramis, București, 
2004; 

2. DANION, Vasile, Cum să ne creștem copiii?, Editura Sophia, București, 2012. 
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PARTENERIAT 

GRĂDINIŢĂ - FAMILIE 

 

Prof. învățământ preșcolar: GROZA AURELIA 

Școala Gimnazială ,,Ovidiu Drimba", Lugașu de Jos, Bihor 

 

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM” 

 

Argument 

 

„Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai 
mare măsură, dacă voi reuşi sau 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, Mamie Gene Cole) 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieţii revine în 
primul rând familiei sale. O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, 
iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În primul rând, ea se realizează prin 
puterea exemplului şi abia apoi prin cea a cuvântului. 

Chiar şi atunci când instituţia şcolară oferă programe foarte bune, ea nu poate 
contracara experienţele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de altă parte, 
ceea ce învaţă copilul în instituţia şcolară pierde din importanţă şi eficienţă, 
rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în grădiniţă. 

În consecinţă, 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. 
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Parteneriatul presupune construirea unei relații pozitive între familie și 
grădiniță, o unificare de valori cu efect benefic asupra copiilor. 

”ÎMPREUNĂ SĂ LUCRĂM, PE COPII SĂ-I EDUCĂM” este un proiect 
de parteneriat educaţional iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera 
cu familiile preşcolarilor în scopul dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. 
Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora 
pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și 
stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței.  

Această colaborare presupune desfăşurarea unor activităţi curriculare-
practice, dar şi extracurriculare. 

 

SCOP: 
⮚ Colaborarea dintre familie și grădiniță pentru o implicare cât mai activă a 

părinților în procesul de formare al preșcolarilor; 
⮚ Stimularea interesului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță; 
⮚ Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în activitatea grădiniței; 
⮚ Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii; 
⮚ Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea 

personalității copiilor, precum și procedee de corectare a unor devieri 
comportamentale. 

OBIECTIVE GENERALE: 
✔ Stimularea intersului părinților pentru activitățile desfășurate în grădiniță 
✔ Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi 

grădiniţă 
✔ Participarea activă a familiei, alături de educatoare, în viața grădiniței 

precum și în activitățile extracurriculare 
✔ Dobândirea de către părinți a unor abilități de relaționare cu copiii 
✔ Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea 

personalității copiilor, precum și procedee de corectare a unor devieri 
comportamentale 

✔ Iniţierea unor acţiuni comune pentru sărbătorirea unor evenimente speciale 
 

DURATA: An şcolar : 2020-2021 
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LOC DE DESFĂȘURARE : sala de grupă - Grădinița cu Program Normal nr.2 
Lugașu de Sus 

GRUP ŢINTĂ: 
● preșcolarii Grupei Fluturașilor 
● părinţii preșcolarilor 
● educatoarea grupei 

RESURSE MATERIALE: 
● Cărţi educative; 
● Fișe xeroxate pe teme de lucru; 
● Ecusoane 
● Material didactic pentru activități practice: coli colorate, foarfece, lipici, 

perforatoare, creioane colorate 
● Jurnalul proiectului 
● Pliante 
● Grup de lucru Fecebook-Messenge 

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 
● Fecebook messenger 
● chestionare 
● lecții deschise 
● expoziții cu lucrări ale copiilor 
● activități desfășurate împreună cu părinții 

INDICATORI: 
 

CANTITATIVI: 

- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate; 
- numărul total de părinți participanți la activități 
- numărul de activităţi realizate; 

 

CALITATIVI: 
- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului 
- gradul de apreciere al activităţilor 
- chestionare de satisfacţie 

 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI: 
Acţiunile stabilite sunt prevăzute a se desfăşura periodic, cuprinzând 

modalităţi de informare şi de minimă formare a competenţelor părinților, necesare 
realizării unei bune şi corecte educaţii, cât şi prilejul de a aduce în atenţie 
evenimente deosebite din viața lor și a preșcolarilor, ori de a trăi emoţional alături 
de copiii lor satisfacţia dobândirii unor priceperi şi deprinderi, manifestate într-un 
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cadru organizatoric specific grădiniţei. Totodată, fiecare acţiune implică obiective 
ce vizează şi copiii, căpătând valoare educativă.  

La finalul proiectului vor fi aplicate chestionare de satisfacție părinților, iar 
datele vor fi centralizate de educatoare și prezentate părinților.  

Se va realiza o expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul 
activităților, dar și un album cu imagini din timpul acestor activități. 

 

DISEMINAREA REZULTATELOR: 
La fiecare întâlnire vom realiza poze, culminând cu realizarea unui jurnal al 
proiectului. Aceste poze vor fi postate si pe pagina facebook a grupei. 

 

PERIOADA TEMA MODALITĂȚI DE 
REALIZARE 

PARTICIPANȚI 

 

SEPTEMBRIE 
2020 

BUN VENIT LA 
GRĂDINIȚA 

„VIS DE COPIL” ! 

Sedință cu părinții 
preșcolarilor 

Alegere Comitet părinți 

Prezentare parteneriat 

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 

 

 

NOIEMBRIE 
2020 

„SĂ NE 
CUNOAȘTEM 
MAI BINE!” 

Completare și interpretare 
chestionare 

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 

 

 

DECEMBRIE 
2020 

„ORNAMENTE 
PENTRU 
BRADUL DE 
CRĂCIUN” 

Activitate practică împreună 
cu părinții 

Decorare sală de grupă Poezi
pentru Moș Crăciun 

 

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 

 

An școlar 2020‐
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MARTIE 2021 

„MĂRȚIȘOARE 
PENTRU TOȚI 
PRIETENII” 

Activitate practică cu 
implicarea părinților 

Expoziție cu lucrări ale 
copiilor 

 

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 

 

 

MAI 2021 

„O POVESTE 
PENTRU 
FIECARE” 

Povestiri pentru copii, rostite 
de părinți 

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 

 

 

IUNIE 2021 

„PETRECERE DE 
ZIUA  
COPILULUI” 

Organizare decor și 
recompense pentru copii

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 

 

 

IUNIE 2021 

„DUPĂ UN AN 
ÎMPREUNĂ” 

Chestionare 

 

Realizare Jurnalul Grupei 

- preșcolarii grupei 

- părinții preșcolarilor 

-educatoarea grupei 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
Școala Gimnazială ,,Lucian Blaga” Jibou 

Prof. înv. primar Groza Mariana 

 
 

Mă numesc Groza Mariana și sunt profesor pentru învățământul primar la Școala 
Gimnazială  ,,Lucian Blaga” Jibou din județul Sălaj.  Am revenit la școală după o pauză 
destul de mare, trei ani în care m-am ocupat doar de fiica mea.  

Mi-a fost teamă la început, nu știam cum va fi întâlnirea cu elevii mei, elevi în 
clasa a III- a.  Ei nu mă cunoșteau, eu nu-i cunoșteam… 

Dar când vezi copiii roind în jurul tău, când îi auzi chicotind, șușotind, unii mai 
timizi, alții mai îndrăzneți, scapi de orice teamă, alungi toate fricile, ce îți năpădesc 
gândurile și ești acolo cu ei. Ce moment!  

Întâlnirea cu ei a fost minunată, parcă ne cunoșteam de dinainte. Emoția mea s-a 
contopit cu bucuria și cu entuziasmul din ochii lor. După câteva zile am început să ne 
cunoaștem mai bine, ne-am împrietenit.  Mă simțeam minunat, eram EU, în sfârșit am 
știut că sunt pe drumul meu.  

Îndiferent de condițiile în care ne-am desfășurat activitățile, activitățile noastre au 
avut success, au fost minunate. Ne-am acomnodat ușor unii cu alții.  

Luna decembrie a fost luna MAGIEI.  
Pe lângă lecțiile  noastre,  am continuat  activitățile și proiectele extrașcolare.  Am 

cântat colinde, am mers la colindat.  Am confecționat diferite podoabe de Crăciun 
pentru ,,Târgul Caritabil de Crăciun - Atelierul faptelor bune". Acest eveniment a fost 
o lecție de dăruire, de credință și de facere de bine în folosul copiilor din cadrul 
Asociației ,,Suntem părinți, nouă ne pasă".  

Am dat chiar și o petrecere în pijamale, când spre surprinderea tuturor, ne-a vizitat 
Moșul. Reacțiile copiilor au spus totul…entuziasm, mirare și emoție. Și-au strigat 
frații, surorile să vină să-l vadă pe Moșul. O fetiță, tare drăgălașă, o strigă pe mama, 
zicându-i: 

- Mami, spune-i și tu Moșului ce dorești să-ți aducă! 
A doua zi câțiva părinți mi-au mulțumit. 
Înainte de vacanța de iarnă am făcut o serbare, noi în clasă, părinții au participat 

online. Am trimis scrisori Moșului către Laponia, scrisori în care ne-am scris dorințele, 
realizările și mulțimirile.  La orele de lectură am citit multe povești, povești în care 
Crăciunul aduce bucurie, iar colindele și clinchetele de clopoței, mirosul proaspăt de 
brad, dar și de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor  creează o atmosferă de basm, 
fiind prezent spiritul Crăciunului. 

 Pentru noi, clasa a III -a, timpul nu a stat în loc, ne-am descurcat de minune!  
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ:  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI 

 

Profesor Grumajel Gina 

Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Craiova 

 
 
 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. 
 Sărbătoarea Crăciunului (coborând din tradițiile păgâne ale Cultului Soarelui sau 
al zeului Mitra și constând din eforturile de acompaniere a zeității solare aflate în 
dificultate, în cea mai lungă noapte de peste an, prin arderea neîntreruptă a unei 
buturugi – „crăciun” – în sobă, însoțită de incantații și rugăciuni pentru renașterea 
astrului solar) s-a transformat în cea mai mare sărbătoare religioasă a anului, dedicată 
Nașterii lui Iisus Hristos. În recuzita de sărbătoare, prin filieră germană directă, a 
pătruns și la noi obiceiul Bradului de Crăciun, bogat împodobit și iluminat feeric, 
nelipsit astăzi din nicio casă. 
 Bradul de Crăciun este simbolul sărbătorilor de iarnă. Bradul este cel mai 
important arbore din obiceiurile românești, fiind prezent la cele mai importante 
evenimente din viața unui om: botezul, căsătoria și înmormântarea. Se consideră că 
bradul aduce noroc, viață lungă, prosperitate și fertilitate, motiv pentru care oamenii 
își împodobesc casa cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia așteaptă să 
împodobească bradul; acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de 
Crăciun, când Moș Crăciun aduce, pe lângă cadouri, și bradul frumos împodobit cu 
globuri și beteală. 
 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), fie de ceată (denumită variat: 
ceata feciorilor, de juni sau colindători) fie mai rar, de bărbați până la o anumită vârstă 
sau de femei și fete. Rostul ritual și ceremonial al colindatului este augural, de urare de 
viață fericită și lungă, de mărire a fertilității, de sănătate și belșug. 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. La final, colindătorii îi mulțumesc gazdei cu formule tradiționale, fiind 
cinstiți cu daruri (colaci, covrigi, nuci, mere) și, mult mai târziu, cu bani. 
 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 
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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. 
 Din Ajunul Crăciunului până la sfarșitul zilelor de Crăciun, umblă pe 
străzi ”Steaua” dusă de stelari. Copiii în special sunt cei care poartă vestea Nașterii 
Domnului într-un fel mai deosebit: asemeni Magilor care-l căutau mergând dupa 
Steaua Sa. Obiceiul umblatului cu Steaua este practicat în toate zonele fără deosebiri 
semnificative. Stelarii, copii mai mici sau mai mari, flăcăi, mai rar fete și chiar adulți 
și bătrâni, poartă ”Steaua” îmbrăcați în costume populare sau în costume albe cu 
panglici multicolore, uneori având coifuri asemeni magilor cu numele personajelor 
biblice. Steaua este reprezentată fizic printr-o stea, pe schelet de lemn. Aceasta are 4-
5-6-8 colțuri, iar între colțuri stau întinse lanțuri de hârtie colorată. În centrul stelei stă 
o icoană de hârtie cu Nașterea Domnului, Fecioara cu Pruncul sau numai Iisus. Uneori 
de stea se atașează un clopoțel. Odată ajunși la casa gazdei, cei ce umblă cu Steaua 
cântă la poartă, la fereastră, la ușă sau în casă în fața icoanei și pentru străduința lor 
sunt răsplatiți cu colaci, bani, mere, nuci, iar în unele părți chiar cu carne de porc. 
 Scormonitul în foc este un obicei specific Olteniei, care se practică în Ajunul 
Crăciunului. Fiecare membru al familiei dă cu o nuia în foc, rostind următoarele 
versuri: 
 „Bună ziua lui Ajun 
 Că-i mai bună a lui Crăciun 
 Porcii grași și unturoși 
 Și oamenii sănătoși. 
 Oile lânoase, vacile lăptoase 
 Caii încurători, boii trăgători 
 Câte scântei, atâția miei și purcei” 
 La finalul ritualului, nuiaua respectivă este aruncată în foc. Scopul acestui obicei 
este de a aduce un an nou mai bun, mai bogat. 
 Sărbătorile de iarnă sunt cele mai populare printre români, datorită numărului 
mare de tradiții existente în toate regiunile țării. Tradițiile, obiceiurile, portul popular 
și folclorul sunt comori inestimabile, care definesc un popor, făcându-l unic, statornic 
și nemuritor. 
 
  
 Bibliografie: 
 -https://www.traditii.ro/craciun.php?nr_articol=42 
 -https://ppli.ie/wp-content/uploads/2019/02/Traditie-romaneasca-de-
Craciun.pdf 
 -http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/buletine-tematice/PT12.pdf 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 

Prof. Gubaș Carmen Laura 

Liceul Teh. ,,Timotei Cipariu ˮ Blaj 

 
 

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. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină 
succesul școlar. 

Motivul realizării acestor  parteneriate au la bază necesitatea menţinerii unităţii 
de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestor parteneriate constă în  implicarea şi participarea reală a părinţilor 
în activităţile la clasă dar şi în cadrul  celor extracurriculare. 

În realizarea unor parteneriate care includ și participarea parinților, obiectivele 
majore care se urmăresc în aceste cazuri pot fi: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor de a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de 
resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbărilor de 
Crăciun sau de Paște, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului 
de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
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dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante.  

Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața 
socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar.  

Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici 
elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În organizarea activităților,  baza se pune  întotdeauna pe „punctele forte” ale 
elevilor și cele ale noastre ca profesori, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi se au în vedere ”punctele slabe” care trebuie îndreptate (ce nu știe elevul, ce 
n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca mentori să facem). Este 
necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. 
Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea 
în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor 
să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Cu ajutorul acestor metode si tactici folosite, elevii  reușesc să treacă peste 
rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească despre 
evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu 
numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale 
părinților, pentru adevăr. 

În felul acesta fiecare elev este pus în situația de a-și exercita, în clasă, principalele 
însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, 
parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încrederea între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către cadrul didactic, a familiei, a climatului familial. 
Activitatea educativă din orice școala presupune pe lângă procesul educativ propriu-
zis  o mulțime de alte forme menite să asigure o atmosferă civilizată, dar  și pregătită 
să intervină atunci când este cazul.   

Așadar: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților etc, stau la baza unei bune cooperări între părinți –copii, 
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părinți-cadre didactice,  cadre didatice–elevi. Numărul mare de contacte școală-familie 
nu asigură neapărat rezultate fructuoase.  

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă, uneori, cea mai “profitabilă” și 
democratică formă de colaborare a profesorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, de a înțelege complexitatea fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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ROLUL PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE  

ÎN DEZVOLTAREA ARMONIOASĂ A COPILULUI PREȘCOLAR 

 

Prof. GUGIU VIORICA,  

Grădinița nr. 35 București, sector 5 

 
 
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care ȋl cunoaşte 

copilul şi a cărui influenţă ȋi marchează esential dezvoltarea ca individ. Legărura 
copilului cu familia este, din această cauză, extrem de puternică şi, din multe puncte 
de vedere, de neȋnlocuit. Datorită profunzimii relaţiilor de tip afectiv, impactul 
emoţional pe care ȋl exercită familia este maxim. Familia oferă primele metode 
comportamentale, creează primele obişnuinţe şi deprinderi. Familia creează o anumită 
matrice existenţială, un stil comportamental car ese imprimă asupra ȋntregii evoluţii a 
individului şi care va genera, de asemenea, rezistenţă la schimbările ulterioare care se 
impun. 

Mediul preşolar ȋi oferă copilului un prim mediu socializator de tip 
organizaţional care ȋi oferă un cadru social bazat pe o nomativitate elementară constând 
ȋn anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi. Mediul preşcolar ȋl familiarizează pe copil 
cu micro-grupul social ȋn cadrul căruia ȋnvaţă să devină partener, să joace unele jocuri 
sociale, ȋl obişnuieşte cu programul orar, cu programul de viaţă, cu schimbarea 
mediului de existenţă. Mediul preşcolar stimulează dezvoltarea autonomiei personale 
şi a independenţei. 

Grădiniţa oferă copiilor preşcolari condiţiile necesare unei dezvoltări normale, 
permiţînd fiecăreia să-şi urmeze drumul său personal de creştere şi dezvoltare.Totodată 
oferă suport pentru valorificarea potenţialului psihic şi fizic al fiecărui copil, pentru 
interacţiunea cu mediul, favorizează descoperirea de fiecare copil a propiei identităţi şi 
îi formează o imagine de sine pozitivă. 

Ocaziile de a discuta cu părinţii pentru a găsi ȋmpreună soluţii problemelor cu 
care se confruntă copilul trebuie căutate chiar şi atunci când ele nu se oferă cu uşurinţă. 
În general, ele sunt prilejuite de acele momente ȋn care copilul este introdus ori este 
extras din programul grădiniţei. Cele mai frecvente ocazii pe care le are educatoarea 
de a comunica cu părinţii sunt când părinţii aduc copiii la grădiniţă, la sfârşitul 
programului, cu prilejul diferitelor evenimente festive ce se organizează la nivelul 
grădiniţei. 

Discuţiile ȋntre părinţi şi educatoare se realizează ȋn contextul formal al 
instituţiei, când dialogul este contaminat de poziţia profesională pe care este tentată să 
o adopte educatoarea, sau in contexte informale, când dialogul este mai relaxat, mai 
personalizat. 

Disponilbilitatea familiei de a colabora cu grădiniţa este influenţată de 
motivaţia ȋn funcţie de care ea a ales sa introducă copilul ȋn acest mediu educativ.  În 
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ciuda oricăror motivaţii, educatoarea trebuie să aibă abilitatea de a face din orice 
părinte un colaborator, iar pentru aceasta va trebui să releve, prin rezultate concrete, 
avantajele acestei alegeri. 

Desfășurarea unor activități în parteneriat cu părinții are un rol foarte important 
în consolidarea parteneriatului grădiniță-familie. Părinții participă cu mult entuziasm 
la activițățile propuse de grădiniță alături de copii și de cadrele didactice. De obicei 
aceste activități au ca teme sărbătorile de iarnă, 1 Martie, 8 Martie, Paștele. Cu această 
ocazie se realizează felicitări, obiecte de artizanat, podoabe pentru împodobirea casei, 
a bradului, se cântă colinde sau sunt readuse la viață tradiții și obiceiuri ale poporului 
nostru. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

 

Profesor: Gulin Ioana 

Școala Primară Brănești 

 
 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum .Motivul 
realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat 
aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului 
în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ 
pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse 
materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, 
organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
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Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele 
forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să 
facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice 
dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de 
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
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complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

 

Bibliografie: 

 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

prof. înv. primar Guran Liliana Gabriela 

Școala Primară ,,Dionisiu Popoviciu’’ Tăuți - Meteș 

              
Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex 

şi trebuie să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de 
învăţământ, ci şi părinţii, instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, într-
un cuvânt, societatea în ansamblul său.  

Scopul final al educaţ iei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea 
manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care 
trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale, 
îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte personalitatea.  

Copilul trebuie să cunoască tradițiile și obiceiurile locale, să fie implicați active 
în păstrarea și trasmiterea mai departe a acestor tradiții-mersul cu colinda, craii, Steaua  

 

Activităţile sunt apreciate de elevi ,părinţi şi societate pentru că: 

    -urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

-valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor; 

-organizează într-o manieră plăcută,relexantă,timpul liber al şcolarilor; 

-elevii îşi manifestă spiritual de iniţiativă; 

-are un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

-creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor.      

În Şcoala Primară ,,Dionisiu Popoviciu ’’Tăuţi activităţile în parteneriat cu familia 
şi societatea au fost  direcţionate pe următoarele repere: 

          A). ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA PERSOANEI: în cadrul cărora se pune 
accent    pe educaţie rutieră,educaţie P.S.I., 

          B). ACTIVITĂŢI IGIENICO-SANITARE:, 

         C). ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE: desfăşurate în parteneriate cu 
diferite şcoli  în cadrul cărora se accentuează pe conservarea datinilor , obiceiurilor 
și tradițiilor locale 

623



 

         D). ACTIVITĂŢI SPORTIV –TURISTICE etc. 

 

Întâlnirile colective cu părinţii reprezintă cea mai ,,profitabilă’’ şi democratică 
formă de colaborare a învăţătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învăţător înseamnă 
un cadru de manifestare şi de perfecţionare a calităţilor sale manageriale, un moment 
optim de conştientizare şi de mobilizare a părinţilor într-un parteneriat real, prilej de a 
învăţa şi el din experienţa părinţilor. Pentru părinţi, adunările colective reprezintă tot 
atâtea prilejuri de autoevaluare şi de sporire a competenţelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înţelegerea programei şcolare de aceea în fiecare an am 
decis să avem o lecţie demonstrativă cu părinţii cu impact pozitiv pentru toți cei 
antrenați,sebările organizate de 1 decembrie ,Crăciun,8 martie pun în valoare legăturile 
dintre generații și plămădesc principii sănătoase față de semeni,țară și muncă ! 
     
    Bibliografie: 

Moisin, Anton- Părinţi şi copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 
 Boroş, Maximilian- Profesorul şi elevii, Editura Gutinul, Colecţia de pedagogie, 
Bucureşti,2014-Mircea Agabrian , Vlad Millea   Scoala,familia ,comunitatea ,Editura  
Institutul European (2015) 
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CLASA DESCHISĂ  pentru părinți 

 

Han Silvia Camelia –  

Școala Gimnazială Nr. 21, Sibiu 

 

 

Anul 2021, an pandemic , a fost un an cu multe provocări. Din punct de vedere 
profesional , am încheiat o generatie , în stil pandemic, și am început alta , deasemenea, 
în stil pandemic. Toți știm ce înseamnă asta : restrictii, condiții speciale de desfășurare 
a activității, purtarea măștii, testări, platforme educaționale pentru școli, conturi ale 
elevilor , incertitudine , părinți anxioși , efecte psihologice ale pandemiei , etc.  

Undeva, în tot acest tăvălug , am pornit la drum cu noua generație de elevi  , 
nerăbdătoare să încep un nou capitol. Cu entuziasm am pregătit materialele pentru 
prima zi de școală din viața de elev a copiilor ! 

Evident că m-am pregătit si pentru prima întâlnire cu părinții acestora , parteneri 
în educația copilului. Succesul școlar al copilului depinde , din punctul meu de vedere, 
de munca de echipă a celor 3 factori implicați : ELEVUL + CADRUL DIDACTIC + 
PĂRINTELE! Echipa funcționează prin menținerea unei comunicări eficiente cu 
părinții. , dar și prin implicarea lor în viața școlii , prin conectarea la viața de școlar a 
copiilor. 

     Cum mențin legătura cu părinții elevilor mei? 

Grupul clasei de pe WatsApp este cel mai accesat mijloc de comunicare , cel mai 
la îndemână . Aici informez părinții despre, orar,  rechizite necesare , dar și poze cu  
activitățile la clasă : la orele de Comunicare în Lb.Română ( CLR ).,Matematică și 
Explorarea mediului ( MEM ) , Arte Vizuale și Abilități Practice ( AVAP) , vizite la 
biblioteca școlii , etc. În felul acesta părinții sunt conectați cu activitatea școlară a 
copilului, simt ,,pulsul” școlii. 

Platforma școlii de pe Classroom este un mijloc foarte util, pentru evoluția 
activității de învățare. Acolo postez descrieri ale activităților la școală în clasa 
pregătitoare, activități integrate ce se desfășoară în maniere foarte variate, recomandări 
pentru lectură , fișe de lucru , idei de activități pentru vacanță și de petrecerea timpului 
liber. E un instrument excelent de stocare a informațiilor și a materialelor. 

O altă activitate de scucces este  proiectul  pentru acasă ( ex.: ,,Realizați litera ,,A” 
din materialele pe care le aveți acasă ” , ,, Eu și brăduțul meu ”) , proiecte care cer 
munca în echipă cu membrii familiei . Rezultatele lor (poze) sunt încărcate pe 
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platformă. Cu ele realizez diferite colaje în format electronic, foarte appreciate de 
părinți. 

Ora de consiliere  este o altă cale de păstrare a legăturii cu părinții. Este o oră 
dedicată discuțiilor individuale părinte-cadru-didactic. Ele se desfășoară atât în format 
fizic, atunci când condițiile ne permit, cât  și pe platforma electronică. În aceste ședințe 
individuale părintele pune întrebări, își exprimă temeri și primesc consiliere din partea 
cadrului didactic. 

CLASA DESCHISĂ e o activitate pe care am adaptat-o  condițiilor pandemice . 
În preajma sărbătorilor obișnuiesc să susțin o lectie deschisă pentru părinți, urmată de 
un atelier de lucru , atelier în care  copilul, alături de un membru al familiei , 
confecționează un obiect decorativ pentru întreaga familie . Activitățile de acest fel au 
încântat copiii, dar și părinții , atmosfera este foarte plăcută , iar energiile care se 
creează sunt extraordinare. 

Anul acesta am invitat părinții la o LECȚIE DESCHISĂ în mediul on-line , pe 
platforma școlii. I-am informat  pe părinți despre activitate RENII MOȘULUI printr-o 
invitație confecționată de elevi . În ziua anunțată și la ora fixată  , părinții s-au logat pe 
platforma școlii și …au intrat la noi în clasă . Copiii au fost extrem de emoționați  și 
foarte încântați la vederea părinților pe monitor. Apoi am început lecția . 

Am desfășurat o activitate integrată cu titlul RENII MOȘULUI , activitate 
asemănătoare cu orele obișnuite .Elevii au fost solicitați să rezolve diverse sarcini de 
învățare , frontal și individual , iar pentru fiecare reușită , au primit câte un indiciu 
pentru găsirea renilor. Evident că am reușit să găsim renii moșului. Drept recompensă,  
Moș Crăciun a trecut pe la bibliotecă și a lăsat domnului bibliotecar  o pungă-cadou 
pentru fiecare copil. Copiii au fost extaziați.Au deschis cu nerăbdare pungile să își 
descopere cadourile. În încheierea activității  i-am colindat pe părinți lângă brăduțul 
clasei, apoi i-am salutat și  ne-am despărțit de dânșii  și am închis aplicația. 

Activitatea a fost foarte bine primită de către părinți : au fost extrem de încântați 
de ineditul activității și de faptul că au fost invitați… la școală, că au reușit să îl vadă 
pe copil în mediul școlar , în clasă, în relație cu colegii , cu cadrul didactic și atitudinea 
lui  în timpul orelor. A fost o activitate de succes ! 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN-PROGRAM ARTISTIC 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: HARHOI MONICA CĂTĂLINA 

GRĂDINIȚA NR. 47 MUNICIPIUL PLOIESTI 

 

 

1.Ne-am gândit să-mpodobim 
Cât mai vesel clasa noastră. 
Să vedeți cât vă iubim, 
Poftiți la serbarea noastră! 
Pentru că vine Crăciunul, 
Să mergem cu Moș Ajunul, 
Să cântăm cu veselie, 
Să spunem o poezie, 
Căci Moșul la fiecare, 
Ne va oferi în dar 
Tot ce are-n sacul mare, 
Chiar aici, chiar la serbare! 
 
2.Iată, vine Crăciunul!  
Și-n casă la tot românul, 
Ce zi sfânta! Ce zi mare! 
O frumoasă sărbătoare! 
Împodobește bradu-ndată 
Luminează casa toată! 
Și-un colind  rostește, 
Până când Moșul sosește. 
 
3.Din suflet vă dorim, 
Să vă bucurați din plin, 
De sărbătorile ce vin. 
Dintre toate câte sunt, 
Sărbători pe-acest pamânt, 
Nu e alta mai frumoasă  
Decât Crăciunul cel sfânt. 
 

4. Azi la fiecare casă, 
Se aud colindători. 
Și colinda lor frumoasă , 
Va răsuna până-n zori. 
Asta-i seara sfântă, 
Când colindele se cântă, 
E seara de Ajun, 
A bătrânului Crăciun! 
 
5.Hai și noi să colindăm, 
Pe la case să urăm , 
Cum e lăsat din străbuni, 
Sărbătoarea de Crăciun! 
Hai flacăi să ne-adunăm, 
Să mergem să colindăm, 
Să pornim cu plugușorul 
Să audă tot poporul! 
 
6.Aho, aho! Părinți, bunici! 
Ascultati ce zic aici! 
Am venit la colindat, 
C-avem multe de urat! 
Lasă-ne gazdă în casă, 
Că-i neaua pân’la fereastră, 
Iar noi suntem mititei, 
Și ne latră câinii răi! 
-Ia mai mânați , măi flăcăi!   
Și sunați din zurgălăi! Heeeeeiiii!!! 
 
7. Găzduță de nu ne crezi, 
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Ieși afară să ne vezi. 
Nu ieșii cu mana goală, 
Ci cu covrigei în poală. 
Dă-mi gazdă un colăcel, 
Nu mă vezi că-s mititel? 
Mai dă-mi și parale, 
Ca să cresc, să mă fac mare 
La anul să-ți mai fac urare!Mânați, 
măăaăiii! 
8.Vă dorim întâi de toate, 
Un an cu multă sănătate 
Voie bună, trai ușor, 
Bucurie și mult spor! 
Rog pe Dumnezeu fierbinte, 
Ca de-acuma înainte  
Ani mulți să trăiți, 
Sănătoși și fericiți  
S-aveti viată lungă, bună, 
Cu noi împreună!! 
    -Ia mânați, că sunteți mulți 

     Să se-audă …până-n munți!   
Heeeeeiiii! 
 
 
9. Plugușorul cel semeț 
Cu fetițe și băieți 
Harnici și cuminți 
Le urează la părinți: 
Să le fie  casa plină  
De belșug și de lumină. 
Tată bun, mamă iubită, 
Azi e ziua potrivită, 
Să vă mulțumim, 
Pentru tot ce ați făcut 
În anul care-a trecut. 

- Ia mai mânați măi flăcăi!  
- Și sunați din zurgălăi! Heeeeeiii!  

 
 
 
 

                                                                                                                                 
BIBLIOGRAFIE: 
 
-Nicoleta Bucur,Lolica Tătaru,Ramona Dosa, “Poftiți la serbare! Culegere de probleme 
artistice pentru preșcolari”, Pitești, Diamant 2009 
- Cărți cu povești ,” Poezii, colinde și legende de Crăciun”,Editura Gama ,2021 
- https/www.didactic.ro 
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Integrarea elevilor cu CES în învăţământul de masa 

 
 

Prof. ing. HERMAN Anamaria 

Colegiul Tehnic ˶Ioan Ciordaş" Beiuş 

 

 

"Exista numai un singur fel de a întelege oamenii, anume de a nu ne grăbi să-i 
judecam, ci de a trai in preajma lor, de a-i lasa să se explice, să se dezvaluie zi de   zi 
și să se zugrăvească ei înșiși  în  ei." Charles-Augustin Sainte-Beuve  
 Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, 
stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi 
ce îndreptăţesc  un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor 
de  învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care 
determină măsuri specifice.  

Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că 
cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi dinamică - de la 
probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, până 
la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică. 

 Prin Ordinul Nr.1985/4.10.2016 publicat în MO privind aprobarea 
Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe 
educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale se menţionează în mod concret termenii 
privind elevii cu CES.          

Art.3 Prezentul ordin promovează utilizarea sintagmei „copii cu dizabilităţi“ cu 
scopul unei abordari unitare, însă, în relatia directă cu copiii, se promoveaza termeni 
cu conotaţie pozitivă, precum „copii cu abilităti diferite“, copiii au dreptul de a fi numiti 
cum doresc ei si parintii/reprezentatul şi reprezentantul lor legal.1 

Art. 4. - (1) Dizabilitatea este parte a condiţiei umane. Oricine poate ajunge la o 
situatie de dizabilitate rezultată din interacţiunea condiţiilor de sănătate cu mediul în 
care persoana trăieşte, se dezvoltă şi îşi desfaşoară activitatea. 

(2) Dizabilitatea este un fenomen complex, multidimensional şi în dinamica, în 
prezent accentul fiind pus pe înlăturarea barierelor de atitudine şi de mediu, care 
împiedică participarea deplină şi efectivă a persoanelor cu dizabilităţi în societate, în 
condiţii de egalitate cu ceilalţi. 

(3) Tranziţia de la o perspectivă individuală, medicală a dizabilităţii la o 
perspectivă structurala, socială reprezintă schimbarea de la modelul medical la modelul 

 
1 Ordinul Nr.1985/4.10.2016  publicat în MO 
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social în care oamenii sunt consideraţi defavorizati de societate, prin bariere de 
atitudine şi de mediu. 

(4) Prezentul ordin promovează un model integrat, bazat pe combinarea dintre 
modelul medical şi modelul social, care reprezintă o abordare holistică a copilului, 
bazată pe identificarea potenţialului sau de dezvoltare şi a abilităţilor, în contextul 
familiei şi al comunităţii, şi furnizarea de servicii şi programe integrate de intervenţie 
şi sprijin atât pentru copil, cât şi pentru familia sa.2      

 [3] Art. 5.    g) evaluarea funcţionarii, dizabilitătii şi CES la copii este un proces 
complex, unitar, continuu şi multidimensional, realizat într-un timp rezonabil, ce are 
drept scop identificarea condiţiilor de sănătate, a dificultăţilor de învăţare şi 
dezavantajelor sociale, dar şi a potenţialului sau de dezvoltare şi a abilităţilor, care stau 
la baza planificarii cât mai de timpuriu a beneficiilor, serviciilor şi programelor de 
intervenţii personalizate de abilitare/reabilitare. 

Acest proces include şi evaluarea şi reevaluarea impactului măsurilor aplicate 
asupra copilului; 

l) modelul social al dizabilităţii consideră dizabilitatea ca fiind în principal o 
problema creată social, care ţine în primul rând de integrarea completă a individului în 
societate. Conform acestui model, managementul dizabilităţii necesită acţiune socială 
şi este responsabilitatea comună a întregii societăţi, în sensul producerii acelor 
schimbări de mediu necesare participării persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile 
vietii sociale, ceea ce, la nivel politic, devine o problema de drepturi ale omului, 
respectiv drepturile copilului; 

 m) necesităţile educaţionale suplimentare care definesc CES reprezintă nevoi 
identificate şi observate, în dinamica dezvoltării copilului, de cadrul didactic care 
lucrează direct cu copilul, profesorul itinerant şi de sprijin, alte cadre didactice, 
personalul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, precum şi de 
medicul de specialitate care pune diagnosticul potenţial generator de 
deficienţă/afectare şi/sau dizabilitate sau diagnosticul de tulburare/dificultate de 
învăţare.  

Necesităţile educaţionale suplimentare pot fi: adaptare curriculară realizată de 
profesorul itinerant şi de sprijin împreună cu cadrele didactice, strategii didactice 
diferenţiate prin utilizare de fişe de lucru şi fişe de evaluare individualizate, demers 
didactic individualizat/personalizat, utilizarea de caractere mărite, terapie logopedică 
etc.  

Deficienţele/Afectările, respectiv dizabilităţile care presupun necesităţi 
educaţionale suplimentare sunt cele senzoriale, mintale, psihice şi asociate, precum şi 
dizabilităţile fizice - motorii si neuromotorii - care împiedică scrisul în mod permanent. 
Deficienţele/Afectările, respectiv dizabilităţile somatice şi HIV/SIDA nu presupun 
necesităţi educaţionale suplimentare, la fel şi bolile rare fară tulburării psihice;3 

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, 
stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi 

 
2 Ordinul Nr.1985/4.10.2016  publicat în MO 
 
3 Ordinul Nr.1985/4.10.2016  publicat în MO 
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ce îndreptăţesc  un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor 
de  învăţare; este vorba de  diferite de ale majorităţii copiilor şi care determină măsuri 
specifice. Cerinţe speciale,  poate avea orice om/copil în anumite perioade, pentru că 
cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă şi dinamică - de la 
probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii şi persoanei, până 
la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie specială şi specifică. 

 Nivelurile integrării se află în relaţie de interacţiune, se influentează şi se 
îmbogăţesc reciproc creând astfel ansamblul de condiţii necesare pentru schimbarea 
societăţii şi transformarea într-o societate capabilă să asigure integrarea persoanelor cu 
handicap mintal în interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate 
persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de handicapul şi gravitatea 
acestuia. În acest sens nu ar trebui să existe nici o restricţie. Persoanele cu un anumit 
handicap şi mai ales cu un handicap mintal sunt oameni cât se poate de obişnuiţi, 
oameni cu vise, speranţe, aspiraţii, dar cu mai multe dureri şi mai multe obstacole cu 
care se confruntă.          
 Integrarea şcolară - reprezintă procesul de includere în şcolile de masă sau în 
clasele obişnuite, la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi 
ca având cerinţe educative speciale.  

Percepând şcoala ca principala instanta de socializare a copilului (familia fiind 
socotita prima instanta de socializare), integrarea scolara reprezinta o particularizare a 
procesului de integrare sociala a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă 
fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţă comunitară prin formarea unor 
conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. În plus  
integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale permite, sub îndrumarea atentă a 
cadrelor didactice, perceperea şi întelegerea corectă de către elevii normali a 
problematicii şi potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a 
semenilor lor care, din motive independente de voinţa lor, au nevoie de o abordare 
diferenţiată a procesului de instrucţie şi educaţie din şcoală şi de anumite facilităţi 
pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunităţii. 
 De obicei recomdările pentru integrarea copiilor cu CES menţionate în 
certificatul de consilere şi orientare şcolarăe liberat de Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională sunt realizarea curriculumului adaptat pe tot ciclul de 
învăţământ. Curriculum adaptat - este în strânsă legătura cu noţiunea de curriculum 
diferenţiat, în sensul ca diferenţierea presupune, implicit şi o adaptare a conţinuturilor, 
metodelor, mijloacelor şi tehnicilor de lucru în activităţile instructiv-educative. Dintr-
un anumit punct de vedere, cei doi termeni sunt aproape sinonimi în sensul că nu poate 
exista diferenţiere fără adaptare, la fel cum nu poate exista adaptare fără diferenţiere 
(evident, în sfera conceptului de curriculum).  

Noţiunea de curriculum adaptat se potriveşte mai bine în contextul educaţiei 
integrate, unde adaptarea conţinuturilor la o categorie anume de elevi cu cerinţe 
educative speciale are în vedere atât volumul de cunostinte, cat mai ales procesele 
psihice si particularitatile funcţionale ale sistemului nervos la elevii cu cerinţe speciale, 
în cazul cărora funcţia compensatorie determină o serie de modificări ale reţelelor 
neuronale de transmitere şi prelucrare a informaţiilor. 
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Educaţia integrată  se referă la faptul că toţi copiii trebuie să înveţe împreună în 
medii cât mai aproape de contextul normal al vieţii şi nu în medii separate. Fiecare 
copil trebuie integrat într-un program adecvat de educaţie; fiecare copil are dreptul să 
meargă la grădiniţă/şcoală unde merg toţi copiii din vecinătatea sa, iar grădiniţă/şcoala 
să răspundă nevoilor sale educative. 

Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici care se referă la modul, 
stilul, ritmul şi specificul învăţării sale. În acelaşi timp o serie de copii au particularităţi 
ce îndreptăţesc  un sprijin suplimentar, activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor 
de  învăţare; este vorba de cerinţe speciale, diferite de ale majorităţii copiilor şi care 
determină măsuri specifice. Cerinţe speciale poate avea orice om/copil în anumite 
perioade, pentru că cerinţele speciale acoperă o realitate extrem de variată, complexă 
şi dinamică - de la probleme simple, determinate de dezvoltarea tipică a individualităţii 
şi persoanei, până la problemele unice, care nu se pot rezolva decât cu o intervenţie 
specială şi specifică.         

În concluzie, strategiile de formare a unei atitudini pozitive a cadrelor didactice 
faţă de integrare trebuie să ţina cont atât de rezervele, temerile şi prejudecaţile 
individuale, dar şi de situaţia concretă a fiecărui copil integrat în şcoala obişnuită, 
precum şi de contextul complex în care se desfaşoara.  

Procesul este lung şi dificil, dar succesul va depinde la fel de mult de atitudinea 
celor chemaţi să-i dea viaţă cât şi de profesionalismul articularii sale. Reforma în 
învăţământ nu se poate face fară oameni, iar cadrele didactice trebuie să se simtă 
asigurate şi sprijinite în acest demers pentru a spera la un bilanţ pozitiv. 
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Sărbători de iarnă la grădiniță și în familie 

 

Prof. înv. preșc.: Hoduț Teodora 

G. P. P. Albă ca Zăpada, Băile Felix 

 
 
 În fiecare an, toată lumea se pregătește din timp pentru sărbătorile de iarnă, de 
la pregătirea căminului familial, până la pregătirea sufletească penru sărbătorirea 
Crăciunului. Pentru a marca această frumoasă sărbătoare, românii au tradiții și 
obiceiuri pe care le desfășoară în perioada iernii. 
 Copiii pot fi implicați, atât acasă, în familie, cât și la grădiniță, împreună cu 
educatoarele și colegii, ce pot reprezenta o a doua familie, în activități specifice acestei 
perioade. Acasă, ei pot desfășura activități gospodărești, printre care pot fi numite 
împodobitul bradului, pregătirea de prăjituri pentru multașteptatul Moș Crăciun. Deși 
trăim vremuri diferite decât cele de pe vremea bunicilor noștri, Crăciunul tot se 
sărbătorește în familie, respectând tradițiile si obiceiurile.  
 Copiilor le place tare mult să colinde. La grădiniță educatoarele îi invață colinde 
tradiționale pe care aceștia le cântă acasă, familiei, musafirilor. În cadrul activităților 
din grădiniță preșcolarii confecționeaza podoabe pentru bradul dee Crăciun pe care, cu 
multă bucurie le duc acasă și le așează pe bradul lor. Jocurile de rol, în care ei 
interpretează diferite roluri, aduc un plus în accentuarea emoțiilor pentru această 
sărbătoare. Ei pregătesc din plastilină, prăjituri pentru Moș Crăciun, aranjează masa, 
precum o face mama pentru a mânca în familie etc.Toate activitățile din grădiniță, 
desfășurate înainte de vacanța de iarnă, au un rol important în asimilarea de cunoștințe 
legate de tradițiile de Crăciun ale românilor.  
 Preșcolarii sunt foarte încântați când îmbracă un costum popular și merg la 
biserică, unde pot colinda. Familia este foarte implicată în desfășurarea de activități 
extrașcolare, importante pentru o dezvoltare armonioasă a copilului. Astfel, copiii pot 
experimenta și aplica în afara gradiniței și a cadrului familial, cunoștințe de comportare 
în societate. A merge cu colinda este un obicei frumos și emoționant, ce e mereu pe 
placul copiilor. 
 Astfel că, sărbătoarea Crăciunului aduce multă bucurie atât copiilor, cât și 
adulților implicați în educația acestora. Această bucurie este redată de pregătirea pentru 
sărbătoare, de activitățile desfășurate la grădiniță, de așteptarea lui Moș Crăciun cu 
daruri, importantă fiind colaborarea între familie și educatoare. 
  

633



 

 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

 

Prof. Înv. Preșc Holban Lidia, 

Şcoala Gimn. ”Marin Preda”- GPP, Piteşti 

 
 

Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor când se fac 
primii pași în viață. Acum se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte 
integrantă a unei societăți a cărei cerințe se diversifică în permanență 

Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitară a 
grădiniței și familiei. Interesul comun determină o mișcare de apropiere dublu sens, 
familie – grădiniță, grădiniță – familie, în vederea unei suficiente cunoașteri de ambele 
părți. 

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. 

Grădinița trebuie să găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților 
noi căi spre educație în beneficiul copiilor. 

Deoarece nu este posibilă desfășurarea activității instructiv-educativă din 
grădiniță, cu participarea efectivă a familiei îi dăm acesteia posibilitatea să vadă în 
grădiniță nu doar o supraveghere a copilului în timpul absenței acestuia din familie, ci 
și desfășurarea unui proces instructiv- creativ, bine organizat. 

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. 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe 
în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală(grădiniță) şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. În activitatea 
pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
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ale noastre , cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, 
spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. Apoi am avut în vedere”punctele 
slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, 
ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună cunoaștere a 
elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii.  

Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. Ajutați, elevii vor putea 
să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. Astfel 
dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile 
colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația 
de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i 
participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a 
tuturor activităților.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de 
colaborare  cu familiile elevilor săi. Pentru cadru didactic este un mod de manifestare 
și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și 
de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența 
părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de 
autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, 
decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o 
ocupă în acest proces.  

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an. În toate cazurile de 
întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, elevii ca 
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parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

prof. HOROIU LAURA 

Şcoala Gimnazială ”Vasile Şeicaru”, Oancea, Galaţi 

 

 

 “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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învăţării spontane a copilului; achiziţionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă.  

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  
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La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.    Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
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„Crăciunul, o pagină de ziar” 
 

 

Prof.Iakab Irina – Ghizela  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12 Mediaș, jud. Sibiu 

 
 

În contexul unei societăţi aflate în schimbare, care operează modificări de formă 
şi de fond, învăţământul românesc actual îşi asumă o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale. Din acest punct de vedere, o prioritate a strategiilor 
orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti o reprezintă parteneriatul educaţional. 

 
Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie şi 

este o extensie de la principiul unităţii cerinţelor în educaţie.1 

 
Pornind de la necesitatea cunoaşterii sociopsihopedagogice a copilului, 

grădiniţa doreşte colaborarea cu familia sub diferite aspecte. Urmărind aspectele 
comune, speciale şi diferenţiate pe care viaţa de preşcolar o prezintă, părinţii vor putea 
completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului ce urmează a se forma, dacă 
vor deveni parteneri activi în educaţia propriilor copii. 

 
Parteneriatul presupune: comunicare, colaborare, cooperare, interacţiuni, 

egalizarea şanselor, acceptarea diferenţelor, tolerarea opţiunilor diferite.2 

Activitate educativă desfășurată în parteneriat cu părinții: 
„Crăciunul, o pagină de ziar” - joc exercițiu 
 
Scopul acestui joc este de a scoate în evidenţă faptul că fiecare copil și părinte 

este special şi diferit, favorizând exprimarea unei nevoi, dorinţe, aspiraţii personale, 
trăiri, sentimente sau emoții pe care le au în așteptarea Crăciunului, făcând apel la 
imaginație și creativitate. Acest joc reprezintă o modalitate de promovare a imaginii 
de sine pozitive, atât pentru copii cât și pentru părinți. 

 
Printr-un scurt brainstorming are loc o discuţie despre ce este un ziar, ce utilitate 

are, dacă le place să răsfoiască un ziar împreună cu mama sau tata, ce fel de articole 
putem găsi într-un ziar, etc. 

 
Fiecare copil și părinte primeşte câte o pagină de ziar şi coli de hârtie de 

dimensiuni diferite, pe care să se deseneze pe ei înşişi, cadoul primit sau dorit, sau 
ceea ce își imaginează „în așteptarea Crăciunului”. Le vor lipi, apoi, pe pagina de ziar 
primită aşa cum ar dori să fie dată la tipar. Este, în mod practic, matricea paginii. 
Fiecare copil și părinte este solicitat să spună trei calităţi despre el, să spună ce a 
desenat și să motiveze ceea ce a desenat, iar cu ajutorul educatoarei cele trei calități 
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precizate se vor trece pe lucrare.  
 
Se vor afişa toate ziarele pe un perete şi se vor „citi”, după metoda turul galeriei, 

împreună cu părinții și copiii. La final, se va evidenția unicitatea şi ineditul 
prezentărilor, faptul că fiecare copil și părinte este special, unic. 
 
 
Bibliografie: 
 
1. Dumitrana, M., (2000), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti; 
2. Vrăşmaş, E., (2002), Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti; 
3. Vrăşmaş, E., (1999), Educaţia copilului preşcolar - Elemente de pedagogie la 
vârsta timpurie, Editura Pro Humanitate  Bucureşti; 

 
 
 

1 Vrăşmaş, E., Educaţia copilului preşcolar-Elemente de pedagogie la vârsta timpurie, 
p.196 
2 Vrăşmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, p. 138 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI  

VALORIFICATE PRIN SERBĂRI ȘI ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 

 

 

Profesor învățământ preșcolar Iancu Georgiana  

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Buzău  

 

Gândindu-ne cu respect la originea poporului român născut creștin, trebuie să 
respectăm cu sfințenie obiceiurile ca niște adevărați români.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 poporul român. 

În colaborare cu familia, părinții, bunicii trebuie sădite în sufletele copiilor 
elemente definitorii ale identității neamului românesc fără de care nu am  mai putea ști 
de unde venim și cine suntem.Să-i ajutăm pe copii să înțeleagă imensitatea tezaurului 
folcloric în care arta populară românească este o adevărată comoară . 

În calitate de educatori avem obligația să facem din creația noastră populară o 
carte de vizită cu care să batem la porțile cunoașterii .Pornind de la aceste idei trebuie 
insuflate copiilor aceste valori mai ales celor mici, pornind de la activități desfășurate 
în clase, dar și prin intermediul activităților extracurriculare la care aceștia pot 
participa. 

Valorificând frumusețea tradițiilor  și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor 
cu preșcolarii ,îi vom ajuta să cunoască rolul tradițiilor în viața poporului român din 
cele mai vechi timpuri și până astăzi. 

Serbările atăt de îndrăgite de copii ,cât și de părinți, contribuie la socializarea 
lor. 

Pregătirile intense pentru aceste momente îi aduce mai aproape de familiarizarea 
cu obiceiurile poporului român ,dar și atingerea unui scop comun, reușita serbării și 
realizarea unei bune comunicări și transmiterea productivă a informației dorite. În 
cadrul organizării serbării, copiii participă cu  drag la amenajarea și decorarea clasei , 
îmbracă cu drag și surprindere costumul popular pentru a se aduna în jurul bradului de 
Crăciun , frumos împodobit și a îl aștepta pe Moș Crăciun.  

Recită cu drag poezii, cântă colinde ,joacă dansuri populare. Întărirea 
cunoștințelor insuflate de cadrul didactic prin intermediul activităților școlare și 
extrașcolare pot continua în familie pe parcursul vacanței de iarnă. 
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Pentru păstrarea tradițiilor românești și familiarizarea copiilor cu acestea , 
împreună cu părinții pot merge la colindat pe la gospodării sau în familie ,păstrând 
ținuta populară și respectând obiceiurile creștine ale poporului român . 

Cadrele didactice au menirea de a face cât mai accesibil drumul spre cunoașterea 
trecutului și a valorilor culturale ale poporului român ,deoarece acestea hrănesc spiritul 
și păstrează identitatea noastră națională. 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun.  

Ce se face în ziua Nașterii Domnului 
 

 

Prof. înv. primar IANCU MARIANA 

Şcoala gimnazială Pogănești, jud. Vaslui     
 

 

           Creștinii celebrează Crăciunul, sărbătoarea Nașterii Domnului, în fiecare an, pe 25 
decembrie. Există multe tradiții și obiceiuri legate de acest eveniment și, chiar dacă unele 
dintre ele au fost înlocuite, multe altele s-au păstrat. Iată care sunt cele mai îndrăgite 
tradiții și obiceiuri de Crăciun. În data de 20 decembrie, odată cu Ignatul, când se taie 
porcul, se intră în sărbătorile de iarnă. Din această zi și până la Crăciun, începe umblatul 
cu capra, turca sau brezaia, o mască cu cap de animal, cu scopul de a aduce rodnicie 
recoltelor și bunăstare animalelor din ogradă. 

          Înainte de ajun, în noaptea de 23 spre 24 decembrie, în unele zone ale țării se face 
masa de ajun, pentru sufletele morților, cu alimente de post la care este invitat și preotul 
ca să le guste și să le binecuvânteze. Colindătorii sunt răsplătiți cu covrigi, mere, nuci și 
turte specifice, numite „scutecele lui Hristos”, dar mai nou lumea oferă și bani. Chiar și 
la masa de Crăciun este bine să ascultăm colinde, pentru că aduc armonie în relațiile dintre 
oameni și belșug în case și pe ogoare. Păstrarea luminii este una dintre cele mai iubite și 
vechi tradiții în Moldova, tradiție pe care unii dintre locuitorii satelor moldovenești o mai 
țin. Sărbătoarea Crăciunului este strâns legată de solstiţiul de iarnă, cea mai scurtă zi din 
an. Astfel, în seara de ajun, moldovenii aprind un rug din buşteni pentru a ţine cât mai 
mult lumina.Tradiția spune că în ajunul Crăciunului nu se dă gunoiul afară din casă și nu 
se împrumută lucruri. Fetele nemăritate își pot vedea ursiții în vis, dacă pun noaptea la 
fereastră bucăți mici din toate preparatele pregătite pentru sărbătoarea Crăciunului.  

       Tradiții și obiceiuri de Crăciun 2021 – în ajunul Crăciunului  

 -Nu se bea rachiu, considerându-se băutura diavolului; 

- Nu se dă de împrumut și se ia înapoi ce s-a împrumutat;  

- Nu se aruncă gunoiul; 

- Se spune că nu e bine să te bați, nici măcar în glumă, că te umpli de bube în timpul 
anului;                                            

-  Copiii pornesc cu colindul: „Bună dimineața la Moș Ajun, ne dați ori nu ne dați”; 

-  În unele zone, copiilor li se dă să mănânce bostan, ca să fie grași tot anul. 
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    În noaptea dinspre Crăciun se spune că apa se preface în vin și animalele vorbesc. 

 
Alte tradiții și obiceiuri de Crăciun Moș Ajun și Moș Crăciun  

         Moș Ajun este stăpânul timpului care deține puterea anului ce va veni. După apariția 
lui Moș Crăciun (în creștinism), valoarea lui Moș Ajun scade. Ei sunt bătrâni cu bărbi 
albe ca zăpada. Sunt buni și darnici și aduc cadouri tuturor copiilor.  

Tradiția spune că Maica Domnului, fiind pe cale să nască, cere adăpost lui Moș 
Ajun. Acesta, fiind sărac, o îndrumă către fratele lui, Moș Crăciun. Acesta este stăpânul 
staulului unde au stat Iosif și Maria, care nu au găsit loc la han. Nevasta lui Moș Crăciun 
a ajutat-o pe Maria să nască. Obiceiul darurilor de Crăciun După naștere copilul, Iisus a 
fost așezat sub un măr și Moș Crăciun a început să culeagă fructe și să le arunce cu bucurie 
copiilor care treceau pe acolo. De aici vine obiceiul ca Moș Crăciun să aducă daruri 
copiilor.  

Cadourile sunt legate și de închinarea magilor care au adus daruri (aur, smirnă și 
tămâie) Pruncului Sfânt. În zilele noastre, o persoană îmbrăcată în haine roșii, cu barbă și 
sac cu jucării împarte cadouri tuturor copiilor. În unele case, Moșul vine noaptea când 
copiii dorm și lasă darurile sub bradul împodobit. Obiceiul împodobirii bradului Inițial, 
în cultura poporului nostru, bradul deținea funcții funerare. El era fie substitul miresei sau 
mirelui, dacă în familie exista moartea unui tânăr necăsătorit, fie dubletul vegetal al 
defunctului. Obiceiul împodobirii bradului este destul de recent în România. Brazii 
simbolizează Sfânta Treime. Podoabele semnifică bogăția și cunoașterea, exact ca pomul 
sacru din Grădina Edenului. 

Începând cu această zi și până la Bobotează, copiii umblă cu Steaua. Ei poartă pe 
cap o coroană din hârtie colorată și colindă. Acum are loc și Vicleimul sau Irozii. Este 
momentul în care tinerii pun în scenă nașterea lui Hristos și șiretenia lui Irod care a 
poruncit uciderea pruncilor. 

Se spune că la masa de Crăciun este bine să ascultăm colinde, care aduc armonie în 
relațiile dintre oameni și belșug în case și pe ogoare. Se consideră că e bine să mâncăm 
pește la micul dejun, pentru a fi sprinteni în perioada ce urmează.  Creștinii ortodocși 
merg înainte la biserică, la Liturghie. Cei ce s-au spovedit se împărtășesc și abia apoi se 
așază la masă cu familia. 
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ŞCOALA ŞI FAMILIA-  

CEI DOI POLI DE REZISTENŢĂ AI EDUCAŢIEI 

 

 

PROF. IANCU ANGELA-GEORGIANA 

  ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBU 

 

 
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)  
 

Factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane îl 
reprezintă școala. Este adevărat, ȋnsă, că  educația în familie reprezintă prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viață. Drept urmare, nu se 
poate face abstracție de celălalt factor la fel de important: familia. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de cealaltă.  Așadar, pe 
scena actului educațional, joacă  trei actori principali: elevul, școala și familia. 
Parteneriatul acestora trebuie să fie extrem de bine sudat, având o singură menire: de 
a-l determina pe elev să cunoască şi să aplice o serie de valori, precum respectul, 
dreptatea, prietenia,  responsabilitatea, solidaritatea și demnitatea. 
            Deși școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor, gradul de implicare a părinților în 
activitățile educative ale copiilor diferă. 

Pe de o parte, există părinți foarte implicăți în desfăşurarea proiectelor din cadrul 
școlii, respectiv a activităților extrașcolare. Această determinare vine din 
conștientizarea rolului pe care îl dețin ca factor răspunzător în devenirea propriilor 
copii. Orice reușită a acestora din urmă trebuie sărbătorită. De pildă, cu diferite ocazii, 
dascălii organizează serbări ce au reprezentat întotdeauna un prilej de manifestare 
inedită al talentului nativ al copilului, fiind o modalitate prin care acesta  îşi poate pune 
în valoare inteligenţa dominantă descoperită şi valorificată de către cadrul didactic. 
Părinţii se implică, de fiecare dată, în ceea ce privește desfăşurarea repetiţiilor, 
confecţionarea costumelor şi a decorului sau în organizarea unor minipetreceri pentru 
copii la sfârşitul acestor serbări. 
            Pe de altă parte, unii părinți asteaptă mai mult de la școală și nu fac nimic pentru 
construirea unei relații strânse cu copiii. Pentru aceștia, unitatea de învățământ este 
singură responsabilă de educația copiilor. Acest trist dezinters al părinților are un efect 
dezastruos, în sensul în care poate distruge întregul efort pe care profesorii îl depun.  

Cel mai adesea, o legătură defectuoasă școală-familie apare în cazul instituțiilor 
de învățământ situate în zone defavorizate. Acolo, părinții sunt extrem de ocupați de 
problemele familiale și foarte puțin de activitățile școlare sau extrașcolare ale copiilor. 
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        Așadar, relaţionarea unităţii de învăţământ cu comunitatea, comunicarea 
părinților cu școala și creșterea implicării părinților în activitățile educative constituie 
aspectele cele mai importante de care ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din 
învățământul preuniversitar.  

Fără implicarea și ajutorul părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile 
prin care își poate îmbunătăți performanța. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. Înv. Preşcolar: Ianosi Melania Gabriela 

G.P.N. Moftinu Mic, jud. Satu Mare  
 

 

              Mediul preşcolar îi oferă copilului un prim mediu socializator de tip 
organizaţional, care îşi relevă o parte dintre caracteristicile şi particularităţile lui ca 
mediu instituţionalizat: 

-introduce în relaţiile copilului cu adultul o anumită distanţă socială; 

-oferă copilului un cadru socializat bazat pe normativitate elementară constând în 
anumite reguli de convieţuire cu ceilalţi; 

-creează copilului posibilitatea de a se compara cu covârstnicii pentru a-şi întării în 
felul acesta sentimentul coştiinţei de sine, percepţia de sine, imaginea de sine; 

-îl familializează pe copil cu micro- grupul 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. 

            Activitatea educativă ce se realizează în grădiniţă nu poate fi separată, izolată 
de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi, mai ales, nu poate face 
abstracţie de toate acestea. 

            Educaţia trebuie să se manifeste în permanenţă ca o acţiune unitară, coerenţă, 
împlinirea acestui deziderat urmează să stea în mod expres în atenţia personalului 
didactic calificat pentru a face munca educativă din grădiniţe. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social, cultural.Mediul familial, mai 
ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se modelează sub acest 
aspect personalitatea.Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 
interindividuale copiindu-le prin joc în propria conduită. 

            Cu triplă funcţie- reglatoare, socializatoare, individualizatoare- familia 
contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii 
fiecărui copil. 

            Un bun dobândit şi multiplu apreciat, câştigat de către copil în primul rând în 
familie este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerinţe precise, 
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categorice dublat de un permanent respect pentru copilul care trebuie să se simtă ocrotit 
şi iubit. 

Între factorii educaţiei, familia  a fost şi este considerată ca factor prioritar şi 
primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaţia începe din familie, motiv 
care l- a determinat pe Loisel să afirme că „ în familie şi pe genunchi mamei se 
formează ceea ce este mai valoros pe lume- omul de caracter”.Citatul pune în evidenţă 
dimensiunea morală a educaţiei din familie, dar într-un anumit fel şi o anumită măsură, 
familia îşi aduce contribuţia în toate sectoarele educaţiei, aici copilul făcându- şi 
ucenicia pentru viaţă, cea morală rămânând însă esenţială prin substanţa pe care i- o 
imprimă familia. 

    Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa 
şi climatul acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresează părinţilor:” 
Nu trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite.Dacă vă va 
scăpa o vorbă sau săvârşiţi o faptă pe care i- aţi prezentat- o drept o greşeală când a 
comis- o, el cu siguranţă se va apăra invocând exemplulu dat de dumneavoastră şi se 
va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veţi putea 
atinge de el pentru a- i îndrepta cum trebuie greşeala.” 

Cadrul metodic al unui schimb organizat de păreri şi mai ales de îndrumare a 
părinţilor pe anumite probleme este reprezentat de programul consultaţiilor individuale 
şi colective cu teme ca:„scopul familial în educarea copiilor”, etc.În mod special în 
cadrul consultaţiilor individuale se pot rezolva chestiuni de îndrumare concretă pentru 
fiecare copil în parte. 

            Cadrul mai larg de informare teoretică a familiilor în probleme de pedagogie 
este acela al adunărilor generale periodice, şedinţe cu părinţii, lectorate cu părinţii, 
unde mesele rotunde cu educatoarele şi specialiştii se dezbat aspecte importante 
referitoare la modul de creştere şi îndrumare a copiilor. 

            Cunoaşterea de către educatoare a structurii familiei copiilor are o mare 
importanţă, căci fiecare structură creează un climat educativ specific. 

            Fără sprijinul activ al părinţilor, grădiniţă nu poate realiza obiectivele 
educaţionale stabilite, oricât de competenţi ar fi educatorii. 

            Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea 
rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu se va colabora cu famiile copiilor. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Prof. Ilie-Achim Aneta,   

Liceul Tehnologic Nr.1 Borcea, Călărași 

 

 

        Mediul de acasă este mediul primar de învățare al copilului și, în consecință, 
primul său cadru de referință. În mediul familial copilul a dobândit primele cunoștințe 
și și-a dezvoltat primele sale abilități. Când cadrul didactic face apel la cunoștințele și 
abilitățile anterioare ale copilului, acesta stabilește o punte între familie și mediul  
educațional.  

Coerența dintre aceste două medii este foarte importantă. Promovează bunăstarea 
copilului și dezvoltarea sentimentului său de apartenență. Trebuie menționat faptul că 
abilitățile parentale au fost îndelung negate de profesioniști, de societate atunci când 
vorbim de părinții săraci, de un statut social modest, puțin educați, străini.  

Este inacceptabil să reducem calitatea de părinte la  
probleme existente, neajunsurile lor, fără a lua, de asemenea, în considerare 
cunoștințele acestora, abilitățile și capacitățile lor.  

Cunoașterea mai multor informații despre mediul familial și referirea la acesta creează 
încredere și respect pentru contribuțiile părinților și experiențele copilului. Când 
abordările mediului educațional sunt în armonie cu cele ale mediului familial mesajele 
primite de copil sunt consecvente, armonioase și de susținere a dezvoltării acestuia. 

          Co-educația înseamnă educarea în parteneriat. Părinții și cadrele didactice 
acționează împreună în interesul superior al copilului. Este o abordare care permite 
integrarea părinților în mediul educațional al serviciului de îngrijire și dezvoltare. Co-
educația stabilește o relație pozitivă și constructivă între părinți și cadru didactic. De 
asemenea, îi poate forma pe părinți și  conduce spre consolidarea competențelor lor 
parentale.  

Co-educația permite părinților și cadrelor didactice să cunoască mai bine  copilul, 
să îi sprijine și să răspundă nevoilor lor de dezvoltare. Într-un astfel de context părinții 
rămân responsabilii primari ai educației copiilor lor. Implicarea activă a părinților are 
un impact pozitiv asupra tuturor persoanelor în cauză: părinți, copil, cadru didactic.  

         Partenerii adevărați împărtășesc cunoștințe și resurse, încorporează idei și 
sugestii primite de la ambele părți. Cadrul didactic se poate consulta cu părinții cu 
privire la obiceiurile comportamentale ale copilului lor, interesele sale, stiluri de 
învățare, puncte forte sau provocări. 
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Atunci când sugestiile lor sunt relevante pentru o situație educațională, 
cadrul didactic va avea grijă să le integreze în intervențiile sale cu copilul ; de asemenea 
familiile  din altă cultură pot fi subiectul unei atenții lingvistice și culturale speciale. 
Abordarea democratică necesită intervenții care pot fi aplicate la domiciliu, de părinți, 
și la școală, de către cadrul didactic.  

Când părinții și cadrele didactice au aceeași abordare, acest lucru asigură o mai 
mare coerență între mediul educațional și cel familial.  Părinții, familiile și comunitatea 
sunt esențiale pentru succesul și bunăstarea elevilor. Doar printr-o relație strânsă, 
respectuoasă și continuă  școala, familiile și comunitatea își pot combina punctele forte 
prin exprimarea nevoilor și aplicării acestora în vederea  obținerii respectivelor  
răspunsuri. Actuala pandemie a subliniat importanța părinților și comunității în 
succesul global și dezvoltarea întregului potențial al tinerilor.  

          Toate problemele învățământului la distanță, aceste provocări arată că părinții au 
fost foarte solicitați pentru a sprijini învățarea copilului lor. Criza a subliniat importanța 
implicării în succesul educațional al tinerilor, atât în ceea ce privește învățarea, cât și 
menținerea motivației. Cu alte cuvinte, pandemia COVID-19 a reafirmat și a apreciat 
rolul părinților în educație. În același timp, învățarea la domiciliu a schimbat imaginea 
școlii în viziunea părinților. Într-adevăr, mulți doresc acum schimbări în educație și cer 
să fie ascultați și implicat în procesul decizional. În acest context, recomandările, 
bunele practici și oportunitățile de promovare a implicării părinților au fost într-o 
continuă dezvoltare. 

        Este înțelept de menționat faptul că familiile și comunitatea sunt o sursă de 
îmbunătățire a succesului elevilor și a bunăstării acestora. Vorbim de o relație strânsă 
și continuă în care școlile, familiile și comunitățile își pot uni forțele pentru a-și 
exprima nevoile. 

În acest fel, atât succesul elevului cât și vitalitatea societății în ansamblul său sunt 
revitalizate. În plus, convergența intervențiilor organizațiilor și membrilor comunității 
în vederea susținerii școlii au readus în prim-plan importanța educației.  Astfel, 
comunitatea, împreună cu părinții și mediul școlar sunt factorii de producție pentru 
valoarea socială a educației.  

Această sinergie necesită consolidată și păstrată în vederea succesului tuturor 
elevilor. 
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"Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri"  

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

ILIE MIRELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.169 

BUCUTREȘTI, SECTOR 6 

 
 
 

Școala poate colabora cu părinții în domeniul învățării elevului, în domeniul 
dezvoltării fizice și intelectuale, în domeniul comportamentului, în domeniul moral și 
estetic și al formării deprinderilor igienico- sanitare, în domeniul activităților 
extrașcolare. Oricât efort ar depune școala, profesorii nu pot suplini și rolul de părinți. 
Efortul dascălului își găsește eficiența, când există o colaborare între școală și familie, 
în folosul copilului. Colaborarea școlii cu familia se concretizează în: lectoratele cu 
părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevilor, serbări școlare excursii, și alte 
activități extracurriculare. 

Activităție extrașcolare în care sunt implicați copiii de către dascăli cu acordul 
familiei au un rol important în evoluția acestuia. Prin participarea la astfel de activități 
elevul își dezvoltă abilitățile de comunicare și socializare, de observație, își dezvoltă 
memoria și imaginația. Aceste activități este indicat să îl ajute să deprindă obiceiuri 
pozitive, care în timp o să-l determine să se descurce singur în orice situație.  

În perioada sărbătorilor de iarnă este important să mergem împreună cu copiii la 
colindat, să îi învăţăm colindele specifice Crăciunului ,,O ce veste minunată”, 
,,Deschide uşa creştine” sau ,,Astăzi s-a născut Hristos”. Poveştile despre tradiţiile 
specifice se pot viziona împreună cu copiii, se pot realiza schimburi de experienţă, de 
exemplu copiii din oraş pot merge la sate să ia contact direct cu anumite obiceiuri ce 
se păstrază în anumite zone. Crăciunul este o sărbătoare foarte importantă pentru 
creştini: este sărbătoarea Naşterii Domnului, timp al bucuriilor, al păcii şi al liniştii 
sufleteşti. 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. 

Ce înseamnă Crăciunul pentru un copil? Va răspunde simplu! De Crăciun vine 
Moşul cu 
cadouri. Mai întâi vine Moş Nicolae, care e mai sărac decât Moş Crăciun, aşezând 
dulciuri şi câte o nuieluşă copiilor mai obraznicuţi. Moş Crăciun e cel mai îndrăgit de 
copii, aşa cum se ştie din bătrâni, el aduce tuturor copiilor cadouri, reuşind să ajungă 
la fiecare în parte.  
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Însă, mai puţine ştiu copiii despre obiceiurile pe care le transmitem din generaţiei 
în generaţie legat de această sărbătoare. La români, sărbătorile de iarnă în special 
Crăciunul, sunt sărbătorile de suflet de linişte si iubire.  

Farmecul sărbătorilor de Crăciun constă și în împodobirea bradului, pomul 
binecuvântat ce simbolizează eternitatea. Bradul trebuie împodobit cu globulețe , 
lumini și bomboane în seara de Crăciun și trebuie ținut în casă până la Sfântul Ion. 

La trecerea dintre ani este obiceiul de a se merge cu plugușorul -un plug în 
miniatură, frumos ornate, purtat de trei copii, unul în față, altul la coarnele plugușorului 
și altul cu biciul și clopotelul. 

Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Ei 
trăiesc cu adevărat magia, căci ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun căruia 
îi trimit scrisori şi pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească toate visele 
copilăriei. 

În fiecare an, elevii îl întâmpină pe Moş Crăciun şi la şcoală, în fiecare clasă se 
amenajează şi se împodobeşte bradul. Ei cântă cu glas de înger colinde învăţate din 
străbuni şi desfăşoară un concurs de colinde şi obiceiuri devenit tradiţie, de Crăciun, 
elevii pregătesc programe artistice emoţionante şi învaţă să dăruiască celor din jur 
bucuria şi recunoştinţa lor.  

Noi, dascălii, avem misiunea de a-i învăţa pe copiii noştri să fie mai buni, să-şi 
iubească semenii şi să-i ajute atât cât le stă în putinţă. În acelaşi timp, prin activităţile 
desfăşurate le cultivăm talentul muzical şi artistic, gustul pentru frumos, le dezvoltăm 
sensibilitatea şi capacitatea de receptare a valorilor autentic umane, îi învăţăm să 
preţuiască binele. 

În acest an școlar, în condițiile pandemice, am propus elevilor realizarea unor 
lucrări cu tematica sărbătorilor de iarnă petrecute împreună cu familia. Am primit o 
mulțime de lucrări ce trensmit un puternic sentiment de bucurie. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 Magia sărbătorilor de iarnă! 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Ilieş Alexandra Claudia 

 Grădinița cu P. P. Deda 

 
 

“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 educatoarelor 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. 
 
Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
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 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 

 Încurajează iniţiativa şi participarea; 

 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 
 

Părinţii trebuie să vadă în educatoare un partener, nu un adversar. Părinţii 
trebuie să fie interesaţi cum participă copilul la activităţi, cât de des răspunde şi cât 
de corect, dacă răspunde la întrebări, dacă este timid, dacă este atent, dacă deranjează 
activităţile, cum se comportă copilul cu colegii lui, cum se integrează în colectiv, 
dacă are prieteni, dacă se joacă cu alţi copii, ce abilităţi, priceperi şi înclinaţii 
manifestă, care sunt punctele slabe şi punctele forte ale copilului. 

Serbările reprezintă o modalitate de colaborare cu familia. În acest an, datorită 
situației pandemice, serbările nu au putut să aibă loc în mod tradiţional împreună cu 
părinții, ei au fost filmati si filmarea a fost trimisă pe grupul părinţilor. Cu ajutorul 
părinților, serbarea a avut loc în sala de grupă într-un cadru festiv, copiii au avut parte 
de multe surprize, emoție, bucurie, au spus poezii, colinde în jurul bradului, iar la 
final a venit și Moș Crăciun. 
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Bucuria sărbătorilor de iarnă 

Activități educative desfășurate cu elevii la școală 

 

 

Prof. înv. primar Iliescu-Acimov Liliana 

Școala Gimnazială nr. 19 „Avram Iancu” Timisoara 

 

 
 În fiecare an, copiii așteaptă cu nerăbdare iarna, anotimpul alb. În acest anotimp 
se pot bucura de zăpadă și de clipele minunate oferite de sărbători. 
 Sărbătorile de iarnă la români încep cu Sfântul Andrei (30 noiembrie) și se 
încheie la Sfântul Ion ( 7 ianuarie). Este o îmbinare de tradiții, obiceiuri și datini, unele 
venite din perioada precreștină, cu sărbători religioase creștine. Aceste sărbatori dau 
un farmec aparte anotimpului friguros, impregnându-l cu bucurie, veselie, mister, trăiri 
spirituale. 

În spiritual sărbătorilor de iarnă, am dat startul unei serii de ateliere de creație, 
desfășurate cu elevii la școală. Prin activitățile desfășurate în cadrul atelierelor, am avut 
în vedere dezvoltarea creativității, dar și dobândirea unor competențe care se regăsesc 
în profilul absolventului din ciclul primar: competențe de comunicare în limba maternă, 
sensibilizare și exprimare culturală, competențe sociale și civice. 

Cel mai bun mod de a-i motiva pe elevi zi de zi este să le facilitezi progresul, 
chiar și prin mici victorii. De asemenea, elevii trebuie să conștientizeze că una dintre 
valori este aprecierea pentru ceilalți, că oamenii sunt cei care stau la baza unei activități 
de succes. Genul de activități care produc rezultate extraordinare sunt cele caracterizate 
de bucurie, implicare în muncă și creativitate. 

Activitățile dedicate sărbătorilor de iarnă au debutat la începutul lunii decembrie 
cu un brainstorming despre iarnă. Rezultatele ( răspunsurile copiilor) au fost notate, 
sub forma unui brăduț, în aplicația WordArt. 

Un moment așteptat cu emoție de către copii este sosirea lui Moș Nicolae. În 
acordurile cântecelor: “Vine Moș Nicolae!”, “Ghetuțele” , “Moș Nicolae”, fiecare elev 
a redactat, cu bucurie și speranță, câte o scrisoare pentru Moșul cel bun. Nu au uitat 
nici de ghetuțele în care Sf. Nicolae lasă darurile. Cu dăruire și pricepere au 
confecționat câte o ghetuță, în care Moș Nicolae să le lase cadourile mult așteptate. 

Prin intermediul jocului didactic “De ce este decembrie o lună magică?” 
(Wordwall) am dat startul și altor activități dedicate sărbătorilor de iarnă. În vederea 
stimulării gustului pentru lectură, le-am propus elevilor citirea textelor: “ Când Moș 
Crăciun a căzut din cer”, de Cornelia Funke, “Spărgatorul de nuci și Regele 
Șoarecilor”, de E.A.T. Hoffmann, “Moș Crăciun din întâmplare”, de Tom McLaughlin. 
După lectura acestora, s-au întocmit fișe de lectură, care au fost atașate Portofoliului 
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de lectură al fiecărui elev. Pentru a pătrunde în universul lecturilor citite, s-au folosit 
metode activ-participative și de stimulare a gândirii critice la elevi. 

Orele de Arte vizuale și abilități practice și cele de Muzică și mișcare s-au 
transformat în adevărate ateliere de creație. S-au confecționat, utilizându-se diverse 
materiale reciclabile, instrumente diverse și tehnici de lucru învățate,  machete, 
podoabe pentru bradul de Crăciun (globuri, ghirlande), ornamente(coronițe, vase 
decorative), felicitări, invitații. Cu mare bucurie au ascultat și au cântat colinde și 
cântece de iarnă. Folosind o mare varietate de muzicograme, elevii au avut posibilitatea 
de se mișca în ritmurile muzicii, folosind percuția corporal. Li s-a propus ca sarcină de 
lucru improvizarea unor ritmuri, cu ajutorul jucăriilor muzicale sau a percuției 
corporale. 

Timpul a trecut ca prin magie. Se apropia Crăciunul, mult așteptat. Fiecare elev 
a redactat cu mare grijă scisoarea către Moș Crăciun, pe care, apoi, a pus-o în cutia 
poștală special pregătită în acest scop. Pentru a intra pe deplin în atmosfera specifică 
sărbătorilor de iarnă, copiii au degustat turtă dulce, mere, portocale, au vizionat filme 
cu tematica specifică. 

După Crăciun, urma o altă sărbătoare dragă elevilor- Anul Nou. Pentru a înțelege 
mai bine importanța acestei sărbători, s-au citit texte nonliterare despre originile 
acesteia, despre modul în care oamenii din diverse părți ale lumii sărbătoresc. Apoi, 
elevii au întocmit o listă cu rezoluții pentru noul an. 

Datinile și obiceiurile de iarnă se pierd în negura timpurilor, au fost, sunt și vor 
fi pentru a ne bucura sufletele. 

 
Bibliografie: 
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București 

-  Repere privind organizarea activităților didactice la clasele primare pentru anul 
școlar 2020/2021. Profilul de formare al absolventului de clasa a IV-a- MEN 

- www. didactic.ro 
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Grădinița și familia – parteneri ai educației   

 

 

Realizat 

Prof. înv. preșc. IMBRIȘCĂ-ENĂȘOAIE SIMONA 

 

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 

Educația începe încă din sânul mamei și ai apoi al familiei, astfel că, primii 
educatori ai copilului sunt părinții și abia mai târziu intervine rolul educatoarelor din 
grădiniță să influențeze dezvoltarea copiilor. Dar acest demers educativ este mai 
eficient dacă se face  în colaborare cu familia, precum și cu alți parteneri- instituții din 
vecinătate, ONG-uri, căci, vorba proverbului african: „este nevoie de un sat întreg 
pentru a crește un copil”. 

Grădinița este un important mediu de socializare, de empatizare cu alți 
covârstnici, este în sine un mediu adevcat învățării prin spațiile special amenajate și 
dotate cu materiale potrivite vârstei lor. De asemenea, cadrul legislativ, metodologia și 
curriculum-ul specific vârstei acestora conduc la o formare holistică și armonioasă a 
preșcolarilor. Dezvoltarea cognitivă, socio-emoțională, fizică și comportamentală este 
mai puternică atunci când cei doi actori ai educației: familia și grădinița lucrează 
împreună.  

Nu este suficient ca, dupa integrarea preșcolarului la grădiniță, părinții să creadă 
că rolul lor este doar de a-i furniza baza materială, hrana și să îi aducă la grădiniță, ci 
dimpotrivă, ei trebuie să sustțnă și activitățile din grădiniță implicându-se responsabil 
și în interiorul ei continuând investiția pe care au realizat-o până la acel moment. Porțile 
grădiniței să nu separe lumea copilului de responsabilitățile adultului, ci să deschidă 
noi responsabiliățti adultului .   

Pentru a promova implicarea familiei, interacțiunile dintre educatoare și familie ar 
trebui să fie pozitive, reciproce, intenționate și consistente. 

 Să comunicăm cu familiile des.  Când există o bună comunicare , învățarea este 
colaborativă, realizările sunt recunoscute, problemele sunt descoperite și soluțiile 
asigurate.  
 Să comunicăm atât lucrurile pozitive cât și cele negative. Familiile vor avea o 
percepere mai bună a comportamentului și realizărilor copiilor lor dacă acestea sunt 
împărtășite. 
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 Să promovăm comunicarea reciprocă.  Esta important pentru educator să afle de 
la părinte ce face copilul acasă, precum și pentru părinte să afle ce face copilul la 
grădiniță. Să împărtășim cu părinții ce activități am desfășurat și cum le pot oferi ei 
ajutor acasă pentru a completa formarea lor. 
 Să folosim mai multe moduri de comunicare.  Trebuie să creăm un flux constant 
al comunicării. Să ne implicăm în persoană cu familia atât la lăsarea cât și luarea 
copiilor de la grădiniță, să le comunicăm observațiile noastre din caietul de observații 
pentru fiecare copil și astfel să contribuie la întărirea lucrurilor pozitive și corectarea 
celor negative ; să actualizăm mereu panoul de informare al părinților, să comunicăm 
prin emailuri, mesaje sau pe site-urile de socializare. 
 Să abordăm relația cu respect.  Să tratăm relația educator- părinte la fel cum 
tratăm orice relație importantă din viața noastră.Să lucrăm să creăm o relație 
respectuoasă și reciprocă în  care familiile să se simtă valoroase și ajutate.  

Școlile cu o implicare puternică a familiei au o probabilitate de zece ori mai în 
îmbunătățirea rezultatelor învățării copiilor. 

Conform noilor precepte curriculare, fiecare grădăniță încheie parteneriate cu 
familiile copiilor. Parteneriatul dinte grădiniță și familie, organizat corect, duce la o 
educație solidă fără pericolul de eșec școlar mai târziu. Acest liant contribuie, mai ales, 
la dezvoltarea socio- afectivă a preșcolaruilui, care reprezintă, de fapt, latura cea mai 
pregnantă în dezvoltarea ca un tot  a copilului. 

 Aceste parteneriate presupun un set de activități educative curriculare cât și 
extracurriculare menite să implice părinții în educarea propriilor copii. Astfel că, 
activități diverse precum: lecții demonstrative, serbări, șezători, sesiuni de lectură de 
plăcere, activități artistico-plastice sau practice, concursuri, vizite, excursii, 
sărbătorirea unor zile naționale/ internaționale ( Ziua României, Ziua Unirii, Ziua lui 
Mihai Eminescu, Ziua Mamei, Crăciunul,  Ziua cărții, Ziua copilului, etc.) sunt 
activități ce susțin și întregesc actul educativ al copilului. Dar și lectoratele/referatele 
și discuțiile în plen sau în privat pe diverse tematici de consiliere sunt binevenite, ele 
sunt acelea care restabilesc ordinea în relațiile uneori tensionate dintre copil-părinte 
datorită fie necunoașterii metodelor de abordare a preșcolarului, fie lipsei de timp de 
calitate acordat acestuia de către părinte.  Altfel spus, ei își vor cunoaste mai bine copiii. 
De altfel, părinții pot dobândi forme moderne de educație pe care să le utilizeze și acasă 
în educarea copiilor venind astfel în sprijinul lor , dar și al educatoarei.  

Din activitatea mea cu părinții, am observat că a existat mereu o preocupare a 
majorității părinților în a colabora cu educatoarea pentru mai buna cunoaștere a 
copilului lor și toate activitățile enumerate mai sus au fost îndrăgite și au participat în 
număr foarte mare. Din păcate, din cauza pandemiei, multe din acestea au fost anulate, 
iar cele care se  mai pot face prin distanțate sau online sunt pe departe mai puține, la 
fel de plăcute și așteptate, dar cu un număr redus de participanți datorită slabei 
conexiuni a internetului ori a lipsei de cunoaștere a mijloacelor moderne de 
comunicare. 
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Dintre activitățile susținute în pandemie pot enumera: 

 Video cu o sesiune de lectură de plăcere a educatoarei care citește copiilor o 
poveste; 

 Filmulețe cu părinții care citesc copiilor acasă o poveste propriului copil în 
familie; 

 Serbare de Crăciun și de  Ziua Mamei (filmate și postate pe grupul clasei) 

 Activitate practică: “Să decorăm ouă”, „Să  facem un tort de ziua copilului”, 
„Mărțișoare, mărțișoare”, „Aranjament pentru mama”- activități îrealizate în clasă și 
reluate acasă într-un alt mod cu sprijinul părinților; 

 „Eminescu e al nostru”- învățarea poeziei „Somnoroase păsărele” în clasă și 
completarea acasă cu un desen realizat cu sprijinul  părinților; 

  „Să facem o carte!”- activitate de documentare acasă cu ajutorul părinților; 

 Referate trimise pe grupul clasei precum: „Cum trebuie să fie un părinte?”(stiluri 
parentale); „ Nevoile de bază ale copilului”, „ Cum să fii un părinte echilibrat?”, „Stima 
de sine/imaginea se sine a copilului și succesul”, „ Copiii şi inteligenţa lor emoţională- 
cum îi ajutăm în diverse situații?”, „ Evita pedeapsa/ surprinde-i făcând binele”, „ 
Pedeapsa vs. explicarea consecințelor faptelor rele”, „Comportamente negative- Cum 
le corectăm?”, „Empatia- cheia rezolvării conflictelor”, „ Lauda sănătoasă vs. de lauda 
nesănătoasă”. 

 Chestionare sau discuții online sau în privat: „Cum este copilul meu?” (nevoia 
predominantă), „Ce fel de părinte sunt eu?” (stiluri parentale); „ Transformă limbajul 
negativ în limbaj pozitiv!”, „Cât timp petrece copilul meu în fața gadget-urilor?”, „ 
Timp personal părinți-copii, exemple de activități” 

Realizând aceste tipuri de activități cu părinții, educatoarea acordă o importanță 
deosebită actului educativ în totalitatea lui: implicarea tuturor actorilor în educația 
copiilor: copii, părinți, educatoare; relații socio-emoționale optime copil-părinte-
educatoare, proces educativ eficient, folosirea tuturor mijloacelor de comunicare: orale, 
scrise, moderne, pentru îmbunătățirea activităților desfățurate atât în mediul interior și 
exterior grădiniței, cât și extrașcolar  și , astfel, copiii sunt mai bine ancorați în realitate 
și mai pregătiți  pentru viață.   
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA!  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

 

Prof. inv. prim. Imets Erzsébet Katalin  

Școala Gimnazială "Borbáth Károly" Vârghiș 

 

Nicio altă perioadă a anului nu e mai frumoasă ca cea a sărbătorilor de iarnă.                 
În decembrie se trezesc cele mai tare sentimente  în sufletele copiilor , încep să răsune 
prin școli 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. Cântecele vor 
răsuna la ferestrele caselor,iar speranța va încolți în sufletele tuturor. Cuprinși de magia 
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sărbătorilor de iarnă ne simțim mai buni,mai fericiți, adunănd ani mulți și în tolbele 
vieții.  
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Sărbătorile de iarnă  

                                                                                      

Imre Ildikó, prof. primar 

Șc. Gimn. Tompa László, Odorheiu Secuiesc 

 

 

 Fiecare zonă a țării are obiceiurile sale. La noi, în secuime sărbătorim venirea 
Moșului Nicolae, Crăciunul, Carnavalul și alungarea iernii. 

 Moș Nicolae este așteptat cu mult drag de copiii din clasă.În data de 5 decembrie 
apare Moș Nicolae în clasă. El se grăbește să ajungă la copii înaintea Moșului de acasă, 
altfel copiii nu s-ar bucura pentru dulciurile și jucăriile primite la școală.În acest an 
școlar  am clasa pregătitoare.Ai mei au așteptat cu nerăbdare să apară Moș Nicolae, el 
însă nu a apărut, numai scrisoarea lui și darurile primite.Copiii au fost uimiți că Moș 
Nicolae le- a trimis sfaturi .S-au bucurat mult pentru cadourile primite, ca amintiri de 
la Moș Nicolae.Le-a plăcut mult că trebuia să construiască din lego pentru Moș.A fost 
o activitate foarte reușită, devenind o amintire frumoasă pentru fiecare copil. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crăciunul e sărbătoarea familiei, fiind o sărbătoare creștină. Nu sărbătorim în 
clasă, pentru că nu toți elevii sunt creștini. Ceea ce pare interesant, noi nu îl așteptăm 
pe Moș Crăciun, ci așteptăm Îngerul. 

 Îngerul nu se întâlnește cu copiii, aduce bradul împodobit și darurile fără să 
observe copiii. 

 Ne pregătim pentru Crăciun, ca o familie mică: facem curățenie în clasă, împodobim 
brăduțul, ascultăm muzică de Crăciun....dar nu avem spectacol în clasă.Ne  pregătim 
numai sufletește: învățăm poezii,  citim povești de cărciun, ne uităm la desene animate, 
filme.În acest an școlar  confecționat și felicitări de crăciun.  
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 Carnavalul însă este ținut în fiecrae an, și sperăm căputem organiza și în acest 
an școlar.             

Pregătirea pentru carnaval constă în confecționarea măștilor de către copii, pregătiri 
pentru spectacol, împodobirea clasei. Carnavalul este organizat cu ajutorul părinților și 
studenților care sunt la noi în practică pedagogică. După spectacol organizăm concursul 
de dans, unde arbitrează părinții. Jocurile distractive sunt organizate de studenți. 

         La sfârșitul perioadei de carnaval este  momentul culminant: alungarea iernii prin 
arderea unui omuleț din paie. 

          În acest eveniment sunt implicați părinții: ei confecționează un om din paie, îl 
îmbracă în ținută populară. Omul de paie reprezintă iarna.În data de 2 matie,omul de 
paie va fi ars, se termină perioada carnavalului. 

          Arderea omului de paie este un vechi obicei, așa se alungă iarna în regiunea 
noastră. 

          Deci în data de 2 martie vom merge în excursie cu părinții în satul din apropierea 
orașului, la invitația unui părinte din clasă. Omul din paie va fi ars în curtea lor.  

 Nu avem multe obiceiuri, dar ne străduim ca cele existente să fie păstrate. În 
aceste activități educative sunt implicați și părinții. Ei nu sunt rugați, ci se oferă. Le 
place să fie prezenți  în viața clasei și sunt foarte activi și darnici. Sunt recunoscători 
pentru activitățile Școală după școală ținute gratis, ca voluntariat și se străduiesc să ma 
ajute în educarea clasei. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Profesor de Judo Club Sportiv Școlar Unirea Iași  

Ioana BABIUC 

  
 

Parteneriatul școala – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și 
psihică a școlarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta 
înscrierii la şcoală, întrucât avantajele sunt divese şi constructive în egală măsură 
pentru părinţi şi şcolari cât şi pentru cadrele didactice.  

Familia în speță părinţii trebuie să cunoască mediul în care copiii lor învaţă, 
acţionează, interacționează, se joacă cât şi comportamentul acestora, pentru a se putea 
înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc mai bine activitatea 
desfășurată în școală de copiii lor cu atât și siguranța că școlarii au parte de cea mai 
bună educație survine încă de la început. 
 
 Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi 
modalități de educare a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au 
un scop comun și anume educarea și formarea copilului pentru viață. 
 
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să obțină 
succesul școlar. 
 

Modalitățile de colaborare între școală-familie sunt multiple iar disponibilitatea 
celor din urmă trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea 
școlii, comitetul de părinți, asociația de părinți, avizierul grupei, serbările, activitățile 
demonstrative, activitățile extrașcolare. 

Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului 
educațional în care preșcolarii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate 
realiza fie individual, fie în cadru organizat precum Ziua porților deschise unde vor 
observa sălile de grupă, cadrele didactice, dar și câte ceva din programul grupei. 

Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți 
sau asociațiilor de părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la 
planificarea și rezolvarea diferitelor probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită 
acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea activităților extrașcolare cât 
și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite aspecte. 
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 Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 

 

 
 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

 Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  
 Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , care contribuie prin 
mijloace specifice la formarea tinerilor.Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în 
două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, 
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cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de 
importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-
o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, 
în viața socială.Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în 
perioada școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta 
să dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie.  

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică 
formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă 
un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment 
optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a 
învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot 
atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ 
și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

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. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” 
ale elevilor și cele ale noastre ca profesor, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce 
îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. Apoi 
am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce 
n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca profesori să facem). Este 
necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. 
Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea 
în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor 
să se afirme atât individual, cât și în echipă. 
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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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Importanța activității educative realizate  

în parteneriat cu părinții 

                                                                                
Prof. Înv. Primar Ioana Gabi 

 

  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 
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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 33 
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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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: NEMEȘ IOANA 

 

  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.”  

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orienată spre cooperare 
și participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informației, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive și posibilitatea de adaptare continuă la situații 
noi, ca o consecință a mobilității intelectuale și a creativității, precum și a formării 
atitudinii, a capacității și a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale și umane, de competență și 
implicare.  

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preț materie primă a unui popor – tânăra 
generație – care îngoblează speranța, conștiința și viitorul, el nu va putea face față 
singur acestui obiectiv măreț. Prin acțiunea comună a școlii și a familiei, copilul tinde 
să rămână o ființă suficient de rațională și de afectivă, încât în mediul educațional în 
care trăiește și se dezvoltă, să triumfe valorile.  

Așa cum  o construcție nu se poate desăvârși decât printr-o implicare și 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, așa și personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între școală și familie, în care cele 
două instituții se completează și se sprijină reciproc. 

Construirea unui mediu educațional bazat pe parteneriatul școală – familie va fi 
în măsură să determine elevul să cunoască, să înțeleagă și să aplice aspectele formative 
legate de valori, precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice și mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

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 
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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.  

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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După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între școală 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 școala, 
aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta personalitatea copilului. 
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Prinde-te în joc cu noi 

 

Prof. înv. preșcolar Iokob Carola 

Grădinița cu Program Normal Borșa 

  
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă 
în grădiniţă şi şcoală. Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor 
determinanți ai evoluției individului. Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele 
etape ale vieţii revine în primul rând familiei sale. Aceasta reprezintă primul context 
formativ pentru copil. Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea și tipul 
relațiilor copil-părinți vor marca profund evoluția viitoare a copilului. (G. Mauco) 

 
Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe 

corect importanța colaborării cu grădinița. Grădinița asigură complementaritate în 
educație, fără a substitui rolul familiei.  

 
Parteneriatul cu familia cooptează părinții ca parteneri în procesul educativ, îi 

informează despre valorile promovate în grădiniță și în educația celor mici. Acesta are 
la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea 
fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, dar și stimularea interesului 
familiei de a se implica în activitățile grădiniței. 

 
        Pentru dezvoltarea copilului jocul ocupă un rol foarte important. Deși pare o 
activitate simplă pe parcurs devine o activitate mult mai complexă. La vârsta de 3-5 
ani conținuturile jocurilor sunt mai simple, preșcolarii fiind atrași de acțiunea jocului 
și le este mai greu să respecte în mod independent regulile. La 5-6 ani conținuturile se 
îmbogățesc simțitor.  
 

Copiii se comportă într-un mod determinat. Atunci când sunt abateri de la 
succesiunea acțiunilor preșcolarii își exprimă nemulțumirea pentru că înțeleg și 
respectă regulile.  
Prin aceste activități se manifestă, se întăresc și se dezvoltă trăsăturile caracteristice ale 
copilului preșcolar, de aceea este nevoie ca familia să se implice în actul educațional . 
 
”Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un candidat la maturizare”- H.Pierot. 
 

673



 

 

RAPORT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ 

,, Mici creștini, Crăciunul a venit!” \ 

 

P. Î. P. IONAȘC RODICA, P. Î. P IANCU OLIMPIA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL GRIGORE BAȘTAN" BUZĂU 

 

 

Tema activităţii desfǎşurate: ,, MICI CREȘTINI, CRĂCIUNUL A VENIT!  ” 

Coordonator: P. Î. P IONAȘC RODICA, P. Î. P IANCU OLIMPIA  

Data desfǎşurǎrii: 22. 12. 2021 

Grup țintă: elevii clasei  pregătitoare și elevii clasei I  

Locul desfǎşurǎrii: ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, GENERAL GRIGORE BAȘTAN” 
BUZĂU 

SCOPUL:   
 Însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre anotimpul iarna şi despre 

sărbătorile de iarnă. Sărbătorirea într-un  mod  deosebit  a  sărbătorilor de iarnă. 
Păstrarea  unor   tradiţii  şi  obiceiuri  de  sărbători. 

Obiective propuse: 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare, cooperare, creativitate, atenție; 
 Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor; 
 Cunoaşterea şi păstrarea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti. 

Resurse umane:*Cadre didactice: 2 

       *Elevi:  44          

Argument 

 Școala isi propune să formeze multilateral personalitatea elevilor, să-i 
pregatească pentru viață, ținând seama mai ales de perspectivele viitorului previzibil, 
acordând atenția cuvenită bogației de forme pe care se structurează comunicarea umană 
contemporană. 

 Educația se realizează prin acțiuni educative. Unele dintre aceste acțiuni 
educative se află în afară sistemului de invățământ, dar este menit sa atingă scopurile 
pedagogice identificabile. De aceea, școala nu rămâne indiferența fața de marea bogăție 
de forme de educație extrașcolare pe care se structurează comunicarea umană 
contemporană. 
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 În acest sens, de mare ajutor, s-au dovedit a fi activitățile artistice în cadrul școlii 
și nu numai în anumite ocazii special: serbările de Crăciun, serbările de 8 martie, 
serbările de sfârșit de an școlar, etc. Toate acestea sunt un prilej de a îmbina frumos 
arta cantecului cu euritmia. De altfel, pe aproape intreaga perioada școlara, cântul și 
cuvântul merg mâna în mâna. Educaţia se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi 
prin accentuarea aspectelor ce ţin de legăturile emoţionale, deoarece natura, prin 
frumuseţea ei, sensibilizează sufletul copiilor, înlătură oboseala, creează bună 
dispoziţie, ne ajută să ne cunoaştem mai bine. Acum se conturează sentimente ce se 
vor manifesta prin atitudini ce dovedesc atenţia acordată de acesta mediului. 

              E bine ca elevii să ştie, înainte de toate, că trebuie să protejeze natura – din 
care suntem parte integrantă – pentru că tot restul vieţii noastre depinde de asta. Pe 
lângă protejarea naturii, pentru a avea o viaţă echilibrată şi plină de realizări, elevii 
trebuie să cunoască şi să respecte învăţămintele creştine. 

             În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, 
deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne 
împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi 
împreună şi a deveni mai buni, mai darnici. 
 
Resurse materiale: computer, negative colinde și cântece despre iarnă, costume copii, 
ornamente Crăciun, felicitări de Crăciun confecționate de elevi, cadouri pentru copii 
de la Moș Crăciun                         

Descrierea activității:  

          Elevii claselor pregătitoare și clasa I au realizat la orele de AVAP desene, picturi, 
obiecte de decor , globulețe, felicitări , colaje cu tematica sărbătorilor de iarnă pentru 
a realiza decorul sălii de clasă pentru desfășurarea serbării de Crăciun . 

        Copiii au prezentat în cadrul serbării ,, Mici creștini, Crăciunul a venit!’’ versurile, 
cântecele și colindele memorate. La finalul serbării au vizionat mesajul video primit 
de la Moș Crăciun și au fost recompenați cu daruri, apoi cei mici au participat la o 
minipetrecere în sala de clasă.  

Modalități de evaluare: -recitarea poeziilor și intonarea cântecelor. 

Metode si procedee:  

-povestirea; 

-recitarea; 

-joc de rol; 

-interpretarea de colinde. 

Mijloace de invatamant: 

-jucării; 

-obiecte confecționate la orele de abilitați practice; 
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-lucrări plastice efectuate la orele de educație plastică; 

Rezultate înregistrate: -felicitări realizate de copii; 

                                       -panou demonstrativ pe holul şcolii. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Parteneriatul școală - familie realizat în cadrul proiectului 

Învățăm să dăruim 

 

Ionela 

 

„Degeaba ridici ochii către cer, dacă nu întinzi o mână lângă tine” 

 
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. 

Se vorbește tot mai mult în ultimii ani, despre o „pedagogie a trăirilor”4, orientată 
spre cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea 
informaţiei, ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare 
continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, 
precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea 
acestui deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, 
de competenţă şi implicare. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
parteneriatelor în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. Dacă 
în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul 
familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă, 
şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 
Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

În fiecare an, școala în care îmi desfășor activitatea,  realizează parteneriate cu 
părinţii elevilor pe care îi îndrumăm. Motivul acestor parteneriate este necesitatea 
menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături 
reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestor 

 
4 https://edict.ro/importanta‐activitatilor‐educative‐in‐parteneriat‐cu‐parintii‐parteneriatul‐scoala‐familie/ 
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parteneriate este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la 
cele extracurriculare. 

     Ca obiective majore ale acestor parteneriate aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare.5 

     Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

     La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.  Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

La finele anului ce tocmai s-a încheiat, școala noastră a inițiat în preajma 
sărbătorilor de Crăciun, un astfel de parteneriat cu dorința de a trezi interesul copiilor, 
dar și al părinților, pentru ceea ce este frumos, normal și firesc, astfel încât să ne 
dovedim în primul rând nouă și apoi celor din jurul nostru, că putem să dăm dovadă de 
omenie și bunătate când cineva din jurul nostru are nevoie. Proiectul ,, Învățăm să 
dăruim,, s-a născut din dorința de a aduce  o picătură de speranță în familiile celor mai 
puțin norocoși.      

La vârsta preșcolară copilul trăiește o diversă gamă de emoții și sentimente pe 
care suntem datori să le cultivăm și să  le amplificăm.  

Astfel, unul din obiectivele prioritare ale școlii și familiei este educarea acestora 
în spiritul generozității. Atât bucuriile, cât și necazurile celordin jur, trebuie să îi facă 
să vibreze și să reacționeze corespunzător.   

Odată cu luna decembrie, spiritul sărbătorilor cuprinde întreaga atmosferă. Ca 
adulţi, încercăm în această perioadă să sensibilizăm copiii, să-i determinăm să fie mai 
buni, mai iertători, mai darnici şi să împartă bucuriile şi sinceritatea lor cu ceilalţi. 

Încă din grădiniţă copiii învaţă să împartă, să dăruiască, să ştie că peste tot în 
lume există copii, unii mai vulnerabili, alţii mai bogaţi, mai mici sau mai mari, însă cu 
drepturi egale. Fiecare copil are dreptul la educaţie, la activitate culturală, la o viaţă 

 
5 https://www.didactic.ro/revista‐cadrelor‐didactice/importanta‐activitatilor‐educative‐in‐parteneriat‐cu‐parintii 
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lipsită de grija zilei de mâine. În acest sens am conceput si dezvoltat un proiect de 
implicare a copiilor într-o acțiune umanitară, pe care am intitulat-o, așa cum am amintit 
anterior,  “Învățăm să dăruim”, prilej cu care am încercat să aducem o rază de soare și 
bucurie în sufletul unei fetițe care avea nevoie de ajutor financiar pentru a i se îndepărta 
o tumoare descoperită pe creier. Proiectul a fost acceptat cu bucurie de copii și părinții 
lor.  

Considerăm oportun acest proiect prin care încercam să deschidem atât sufletul 
copiilor cu stare materială bună, cât şi al unor sponsori generoşi.   

Să învăţăm să dăruim, să-i învăţăm la rândul nostru să dăruiască! 
Proiectul a constat în organizarea unui târg cu scop caritabil, la care au fost 

invitaţi atât persoane din interiorul cât şi din afara școlii, dar şi foşti părinţi. Acest  
eveniment caritabil a fost însoţit de prezenţa şi prestaţia muzicală a unor copii din 
cadrul Institutului de pian, un colaborator ce a dorit să susţină concert în cadrul serii 
din dorinţa de a o ajuta pe Andreea.  

 
Obiectivele proiectului au fost:  
    
• Educarea sensibilității copiilor prin implicarea lor și a părinților în 

activități de voluntariat venite în sprijinul semenilor cu probleme de sănătate; 
• Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor- dezvoltarea 

empatiei ca soluție pentru provocările cu care lumea contemporană se confruntă; 
• Educarea sentimentelor de prietenie, întrajutorare - cultivarea 

altruismului; 
• Utilizarea, în scopul realizării unor produse, tehnici de lucru cu diverse 

materiale şi ustensile; 
• Dezvoltarea capacității instituționale, a sistemului educațional astfel încât 

să poată satisface nevoile fiecărui copil, într-un mediu bazat pe principii moral-civice; 
• Să combine creativ tehnicile şi instrumentele de lucru pentru a realiza 

produsul pe care  şi-l doresc; 
• Asumarea de  roluri în proiectarea, executarea, evaluarea produsului 

realizat; 
• Să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale, în grupul de lucru în care 

îşi desfăşoară activitatea,   fără a fi stânjeniţi de diferenţele dintre ei; 
• Să înveţe să comunice  unii cu alţii, să se integreze în colectivitate diversă; 
• Asigurarea unui climat socio - afectiv si educativ optim; 
 
Beneficiile parteneriatului: 
      Se cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă; 
      Se îmbogăţesc şi se aprofundează reprezentările şi noţiunile morale;  
      Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul 

rând, formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului; 
     Încurajează iniţiativa şi participarea; 
     Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
     Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
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          În concluzie, 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.6  
 

Parteneriatele dintre școli şi familii 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  şi pot crea un mediu 
mai sigur în şcoli. 
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
6 https://www.qualform.snsh.ro/campanie‐online/dezvoltarea‐parteneriatului‐scoala‐familie‐si‐efectele‐lui‐asupra‐
elevului 
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ŞEZĂTOARE DE CRĂCIUN 

 
Prof. înv. preșc. ION GABRIELA SANDA 

Grădinița cu P. P. Nr. 3, Tulcea 

 

 

      Interior de casă ţăranească. Doua fete lucrează lucru de mână dar mai dau fuga şi 
la oglinda din perete. Intră mama: 
Mama: - Vai fetelor, nu vă prea stă capul şi măinile la lucru şi iacă vin sărbătorile şi 
voi nu aţi terminat cămeşile, poalele şi ciorapii de lână. Ce să mai zic de covoare, cergi 
şi ţoale (preşuri). Mai lăsaţi oglinda că ştiţi vorba aia: ,,Mai bine un gram de minte 
decât un car de frumuseţe”. 

Fata 1. – Noi lucrăm mamă vezi bine, zi şi noapte, dar nu cred că reuşim să terminăm. 
Ştii ce ne-am gândit? Hai să facem o clacă. Aşa lucrul merge mai bine şi avem şi mai 
mult spor. 

Fata 2 – Hai, lasă-ne mamă să chemăm câteva fete! 
Mama – Bine, hai să vă las, dar faceţi curat prin casă, că vin fetele din sat şi când aud 
de clacă, vin şi feciorii şi să nu meargă vestea în sat, că are Sofica fete, azi mâine de 
măritat şi-s leneşe, ori numai gura e de ele. 

    Fetele se apucă repede de dereticat prin casă, apoi, trec una într-o parte a scenei, 
cealaltă în alta parte şi încep să strige, cu mâinile căuş la gură: 

Fata 1 – Măi, Mărie, mă! Deseară facem clacă la tors şi cusut, să vii şi tu şi să mai spui 
şi altor fete.   

 O fata din sală: - Vin, vin, cum să nu vin, da să chemi şi nişte feciori să ne mai spună 
câte o glumă şi să ne colinde. 

Fata 2 –Rodica, pe seară facem clacă. Poţi veni şi tu? 

Rodica – Fac tot ce pot şi vin. 

Mama – Haideţi fetelor să pregatim ceva de lucru că nu mai este mult până deseară! 
   Pregătesc scaune în semicerc şi pe fiecare ceva de lucru. 
Doua fete mai mici: - Buna seara, am auzit ca faceţi clacă. Putem să venim şi noi să 
învăţăm câte ceva? 
 Gazda: - Puteţi, puteţi, pentru că: 
                Orice zi de şezătoare 
                E un fel de sărbătoare 
                Când fete şi baieţi s-adună 
                Şi muncesc toţi împreună 
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                Mai spun pe la şezători 
                Basme, glume, ghicitori. 
  Încep să apară şi celelalte fete. Fiecare se așază pe un scaun şi încep să lucreze. 
Fata: - Bunica îmi povestea, că atunci când era ea tânără, se făceau clăci cu fetele şi 
femeile din sat, unde povesteau ce se mai întamplă în sat, cântau şi spuneau  glume. 
Fata: - Şi stăteau singure? Nu veneau feciori şi bărbaţi? 
Fata: -      Ba veneau, cum să nu! 
                 Şi-atunci lucrul îl lăsau 
                 Şi pe joc ei se porneau. 

Fata: - Ei, Ileană, noi stăm singure la şezătoare în seara asta? 

Gazda:- Nu, Mărie, ai să vezi  

              Că feciorii vor veni 
               Şi cu toţi ne-om veseli. 
 Se aud baieţii. Intră şi se opresc lângă uşă. 
Fetele: - Când vii bade-n şezătoare 
              Nu sta la uşă-n picioare. 
             Uită-te-n casă de-a râandul 
             Şi te-așază  unde ți-e gândul. 
Baieţii trec printre fete uitându-se ce lucrează şi se aşează unde vrea fiecare pe locurile 
rămase libere. Fetele cânta în continuare: 
Fetele: - 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 harnice? 
Gazda: - Dacă rămâneţi aici  
               Puteţi să ne-nveseliţi 
               C-o glumă, o ghicitoare 
               Ba chiar şi cu o cântare. 
Baiat: - Vă spun eu un proverb: 

              “Cine-i harnic şi munceşte 

                În mare belşug trăieşte 

                Şi cine nu munceşte 

                În lipsă trăieşte”.  

 Băiat: -  Voi ştiţi că: 

              “Lucrul bine început 

                E pe jumătate făcut” 

Fata: - Cred că voi aţi uitat proverbul: “Cine vorbeşte, nu munceşte”- aşa că daţi zor 
fetelor! 
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Băiat: - Ca să nu ziceţi că noi nu facem nimic, ascultaţi aici: 

Toţi băieţii: - Fata care nu munceşte 
                      Toată ziua tolăneşte 

                      Pune capu-n perna mare 
                      Şi tot cere de mâncare. 
 

                     Leana noastră s-a - nţepat 

                     S-a-nţepat dar n-a lucrat 

                     Toată ziua stă-n oglindă 

                     Şi gunoiu-i stă în tindă. 

 

                      La mândruţa jucăuşă 

                      Stă gunoiul după uşă 

                      Pune boii la tânjală 

                      Ca să dăm gunoiu-afară. 

Fata: Voi ştiţi zicătoarea: ,,Vezi bârna din ochiul tău şi nu vorbi pe altul de rău!” 

Gazda: -Cum puteţi vorbi aşa despre fete? Uitaţi-vă cu cât spor lucrează. Haide-ţi 
fetelor să cântăm un cântec de laudă pentru băieţi, să le arătăm că noi nu suntem 
răutăcioase. 

          ,,Bade, pălărie nouă” 

Gazda: - Adevarat grăiţi fetelor, dar mai sunt unii care: “ Umblă după secerat unde nu 
a semănat”. 

Băiat: - Ei, fetelor, pentrucă ne-aţi lăudat o să vă arătăm că ne pricepem şi la joc. 

Gazda: Mai feciori, s-apropie Crăciunul învățata-ţi voi colinzile? Voi ştiţi că nu vă  
primesc oamenii dacă nu colindaţi bine ? 

Băiat :- 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. 

Fata: - Cum să nu vrem? Să auzim! 

Băietii colindă: “Colo sus în vremea aceea”şi “Îngerii șoptesc” 

Băiat:- Fetelor, voi nu ştiţi să colindaţi? 

Fetele:- Cum să nu, ascultaţi! 

  Colinda- “Deschide ușa!” 

Băiat:- Haideţi să mai facem o repetiţie şi pentru jocul care va fi în seara de Crăciun. 
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Fetele lasă repede lucrul şi încep să joace, un dans popular. 

Băiat: - 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 

             Vom mai veni dragi feciori 

             Şi la alte sezători. 

Fata: - Păi, dacă voi plecaţi, venim şi noi, că ne este urât să mergem singure prin sat. 

Lasă lucrul şi pleacă luându-şi rămas bun. 

Gazda: - Vă mulţumim pentru ajutor şi vă mai aşteptăm şi altă dată! 

 În pauza pentru pregătirea şcenei pentru partea a doua, se pot recita poezii despre 
Crăciun, sau se colindă. 

 

Partea a- II-a 
 Fetele împodobesc bradul. Mama apare cu o tava cu cozonaci şi colaci 

Mama: - Măi fetelor, mai lasţi bradul și pregătiți-vă că acuşi vin colindătorii! 

Fata: - Să ne aranjăm că vin feciorii cu muzica şi o să ne joace.  

Mama- Măi bărbate coboară şi tu nişte nuci din pod şi pregăteşte mere, să avem ce da 
colindătorilor! 

Tata: -(se aude din culise) Bine, bine, acu pregătesc cele de trebuință. 

Apare una dintre fete cu un coş cu mere. 

Fata: - Mamă, am pregătit eu mere. Adu colăceii că se aud colindătorii. 

Din culise: 

Primiţi cu steaua? 

Fata: -Primim, primim! 

Intră baieţii cu steaua, colindând. 

Fetele şi mama împart colaceii, nucile şi merele. Băieţii cu steaua pleacă, mulţumind 
şi salutând cu “Sărbători fericite”.  

Gazda: Va muţumim dragi feciori 
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            Că ne-aţi colindat de sărbători 

            Hai luaţi  un cozonac  
            Pe care vi-l dam cu drag. 

Colindător: Mulţumim gazdă aleasă, 

                    Pentru primirea frumoasă 

                    Noi plecăm acum prin sat 

                    Mai avem de colindat 

                    Şi la anul când venim 

                    Sănătoşi să vă găsim ! 

Fata 1: Să ne pregătim acum, că se apropie colindatorii cu muzica. 

Fata 2: Hai să ne pregătim! 

   Fetele pleacă. Din culise se aud câteva acorduri slabe cântate de muzicanţi, apoi 
începe o colindă. Tata îi întâmpină, poftindu-i în casă. Colindătorii colindă două 
colinde, apoi începe muzica şi pe rând le iau pe fete la joc. După ce se termină jocul 
gazdele îi servesc pe colindători cu cozonac şi băutură. 

Colindător: Vă mulţumim că ne-ţi primit şi ne-aţi omenit 

                  Şi-acum că postul s-a gătat 

                  Vă invităm la horă în sat 

                  În astă seară luminoasă 

                  Când Iisus e-n fiecare casă 

                  Să rămâneţi sănătoşi  

                  Şi la anul tot voioşi 

Gazda: Vă mulţumim, vă mulţumim 

             Vă promitem că venim ! 

Fetele chicotesc bucuroase că vor merge la horă în sat. 

Gazda: Pentru că ne-aţi ascultat 

            Vă suntem recunoscători 

            Să mergem cu toţi la jucat 

            De-acuma şi până-n zori. 
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Activitățile extracurriculare –  

exemple de bună practică 
 

 

Prof. înv. preșc. Ioniță Tatiana Elena  

Școala gimnazială com. Ion Creangă 

 

  „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. 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. 

LOCUL SI ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE ÎN EDUCAȚIA 
COPILULUI             

Modelarea, formarea şi educaţia omului cere timp şi dăruire. 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.  

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor 
curriculare cu cele extracurriculare. 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. 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, 
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pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor. Activităţile extracurriculare organizate 
împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-
aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea 
comunităţii locale. 

Excursiile pe care le organizez anual 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. Copiii 
pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere 
de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 
însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural 
ştiinţific. 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 şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. Avand grupa mare 
mi-am propus sa organizez o excursie, destinația nu o stim… 

În învățământul preșcolar, serbările școlare vin în ajutorul afirmării și formării 
personalității preșcolarului. În timpul prezentării programului artistic, preșcolarul  
artist îi va avea ca spectatori pe colegii de gradiniță, dar și pe parinți cărora va trebui 
sa le recite sau sa le cânte,   exprimând trairile care îl coplesesc. Realizarea 
programului artistic presupune o muncă de căutări și de creație din partea educatorului. 
În cadrul serbarii educatorul  este regizor, coregraf, posionat culegător de folclor, poet, 
interpret model pentru micii artiști.  

Importanţa unor asemenea festivităţi ocazionate de sfârşitul de an şcolar, de 
Ziua mamei, de Ziua copilului - 1 Iunie  sau sărbătorile religioase, este deosebită. 
Ele lărgesc orizontul spiritual al preșcolarilor, contribuind la acumularea de noi 
cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi sentimentelor estetice. Pentru ca 
preșcolarii să-şi motiveze participarea la această aleasa  activitate, este foarte importantă 
atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin 
seriozitate. Şansa de reuşită a serbărilor este dată de varietatea programului artistic, 
în măsură să valorifice talentul de recitator al unora, calităţile vocale, de ritm şi 
graţie ale altora, dar şi destoinicia pentru realizarea costumelor şi decorurilor. Versul, 
muzica vocală şi instrumentală, gimnastica ritmică,scenetele pline de haz, armonios 
îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul spectacolului. 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”. 
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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 prescolarii  acumulează în cadrul lecţiilor. 

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.  Anul trecut scolar am avut 
pareneriat cu teatrul din Botosani si Teatrul Corifeu din Bucuresti. (Teatrul Corifeu 
este partener si anul acesta) 

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. Anul acesta am parteneriate cu: 

1. Familia 

2. Teatru Național Corifeu – București 

3. Școală 

4. Biblioteca școlară 

În cadrul acestor parteneriate am desfășurat următoarele activități comune: 

 Sărbătorim împreună ziua lui Eminescu - activitate desfasurată în cadrul 
Bibliotecii școlare Ion Creangă 

 “Fii Moș Crăciun pentru o zi” și “Prieten bun iepurașul” sunt două 
campanii umanitare pe care le-am /le vom  desfașura împreună  cu doamna 
învățătoare care va prelua copii la clasa pregătitoare, cu care am 
parteneriat de la grupa mica,(acesta este în sprijinul copiilor dezavantajați 
de soarta) În acest scop copiii au adus pachete cu hăinuțe, alimente 
neperisabile, jucării pentru un prieten sau o persoană necunoscută). 
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      Prin organizarea unor CONCURSURI între grupele pe acelaș nivel sau între nivele  
diferite (pe diferite faze, pe diferite teme) „Cel mai bun povestitor!” „Cea mai frumoasă 
poezie recitată!”- promovăm valori culturale şi etice fundamentale, precum şi fair play-
ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând 
uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile 
sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă 
plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, cel mai frumos om de 
zapada, concurs de aruncat la ţintă, etc. (Se pot vedea poze pe holul gradiniței de la 
activitățile comune) 

      Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional 
a crescut în  ultimii  ani acesta  dovedind    interesul  crescut  al  elevilor faţă de unele  
activităţi  educative.  

Concursul de creaţie literarăşi plastică  urmăresc stimularea  implicării  elevilor  în   
activităţile  extraşcolare, descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  
ale  copiilor  din  ciclul  primar. Prin participarea la astfel de   proiecte elevii îşi dezvolta  
aptitudinile artistice  şi literare ,spiritul de echipă-  (în  realizarea  lucrărilor  colective) 
,îşi vor  testa  aptitudinile,îşi vor putea pune în valoare calităţile   artistice .Mentionez 
aici „Copiii si marea”,Inimi la unison”, „Copiii si natura”. „Vestitorii primaverii”, ”Un 
om educat pentru un mediu sănătos”,”Porni Luceafarul...”,”Crăciunul în 
lume”,”Gânduri bune din suflet de copil pentru Terra Mileniului III”, În lumea 
poveștilor lui Ion Creangă”,”Bucuria învierii în ochi de copil”. 

    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; 
 organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, 
contribuind la optimizarea procesului de învăţământ; 

 formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu 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 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. 

 

Concluzii 

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. 
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Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi 
pentru oferta educaţională. 

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. 

  

690



 

 
Împreună pe aripile educației 

 
Prof. înv. primar Iordache Cris-Luciana 

Școala Gimnazială nr. 2 “Diaconu Coresi” Brașov 

 

 
           Pentru a-şi exersa abilităţile, de la cele din sfera psihică (ce ţin de reglarea 
emoţiilor sau de rezolvarea de probleme, de cultivarea răbdării, a negocierii, de 
stimularea creativităţii), până la cele ce ţin de motricitate, copilul are nevoie de timp 
petrecut în tandem cu o altă persoană semnificativă pentru el: părinte, bunic, frate, 
prieten, educator. Iar acest timp petrecut împreună cu copilul este necesar să fie de 
calitate sau „special”. 
          Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
          După cum bine ştim, pe lângă multiplele oportunităţi de recreere,  activităţile 
extracurriculare sunt menite să le dezvolte elevilor  spiritul de competiţie,  să le 
valorifice potenţialul  intelectual şi aptitudinile,  să le   stimuleze  creativitatea şi 
iniţiativa şi, nu în ultimul rând, să le deschidă inima  spre a oferi un zâmbet celor care 
au nevoie. 
          Pornind de la aceste considerente, în preajma sărbătorilor de iarnă am derulat un 
şir de activităţi la care elevii au participat, ca de obicei, cu mare drag. Obiectivele 
principale au fost stabilite în urma consultării elevilor care şi-au exprimat  dorinţa de a 
desfăşura  activităţi  variate. Pentru buna desfășurare  a activităților, am beneficiat și 
de sprijinul părinților. Totul s-a desfășurat după un program bine structurat. 
Asfel, la clasa a III-a, ne-am propus o zi altfel pe care am intitulat-o ”Crăciun de pitici”. 
Ne-am dorit: 

 Să identificăm elementele religioase specifice  sărbătorilor de iarnă; 
 Să  audiem şi  să citim  povestiri care să ilustreze tradiţiile şi obiceiurile 

Sărbătorilor de Crăciun; 
 Să realizăm  desene, colaje şi alte produse care să oglindească tema proiectului; 
 Să interpretăm colinde; 
 Să gătim inspirați de rețete tradiționale de iarnă; 
 Să ne exprimăm sentimentele, trăirile şi impresiile. 

 Copilul, indiferent de vârstă, își dorește să fie ascultat, încurajat, să simtă că 
îi acorzi încredere și ajutor în caz de nevoie. 
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          Crearea unei atmosfere de sărbătoare  a făcut ca  activitatea să aibă un impact 
deosebit atât pentru elevi cât şi pentru învățător şi părinți. 
          Discuțiile cu copilul despre cum și-a petrecut ziua respectivă, cum s-a simțit, 
care au fost realizările lui, ce anume i-a plăcut sau nu, îi arată acestuia interesul și 
dragostea pe care i le porți, făcându-l să se simtă important și special.  
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Importanța activităților educative realizate  

în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar Iorga Alina Mariana 

Liceul Tehnologic Vedea 

 
 

Activitățile desfășurate în parteneriat cu părinții sunt de o mare importanță în 

educația copilului încă de la o vârstă fragedă. 

Părintele și cadrul didactic reprezintă modele de urmat pentru micii școlari. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă desfășor, cu mare drag, în fiecare an, în 

parteneriat cu părinții acțiuni de voluntariat pentru a strânge cadouri pentru copiii 

defavorizați din comunitatea noastră și din centrele de copii. Am fost profund 

impresionată de ajutorul și entuziasmul părinților de a participa la această campanie. 

Am adunat o mulțime de pachete și am dăruit zâmbete și bucurie unor copii la care 

Moș Crăciun nu ajungea niciodata. Bucuria s-a citit pe fețele tuturor, de la mic la mare, 

de la cel care a dăruit până la cel care a primit. 

Proiectul de voluntariat „Și tu poți fi Moș Crăciun!”  și-a atins scopul.   S-au 

adunat peste 100 pachete, făcute de părinți cu elevi și s-au făcut 15 pachete cu produse 

alimentare din bani donați. 

Prin aceste activități desfășurate în preajma sărbătorilor de iarnă am contribuit 

și la păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, la transmiterea lor de la o generație la alta și la 

menținerea valorilor poporului român. 

Implicarea părinților în activitățile școlare contribuie la o bună colaborare între 

părinți și cadre didactice, la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ, menține 

o atmosferă deschisă și prietenoasă și asigură o educație de calitate.  
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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
prof. înv. Primar Iovănescu Simona Monica  

Şcoala Gimnazială „George Gârda” Timiș 

 

 
      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. 

      În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul 
realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. 
      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
     Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
     Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă.  
 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. 
  
     La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.     
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Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile 
colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în situația 
de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i 
participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a 
tuturor activităților. 
 
Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 
 
     În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  
Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase.  
 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de 
colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru 
de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de 
conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și 
el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ 
și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  
 
      În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, au fost implicați, în mod egal, elevii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității.  
 
 
     Bibliografie: 

 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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,,Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiţii şi obiceiuri.” 

Importanţa activităţilor educative în partereniat cu părinţii. 

 
 

Profesor învățământ primar Irina Crtistina Pintilie 

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret”  Bacău  

 

,,Iarna este anotimpul confortului, al mâncărurilor bune și căldurii, al prieteniei 
și discuțiilor lângă foc: într-un cuvânt, e timpul pentru <<acasă >>.” – Edith Sitwell 

Este important ca atunci când sărbătorile de iarnă se apropie, să ştim să creăm 
acel tablou magic care să ne rămână întipărit în minte şi în suflet pentru totdeauna. 
Putem opta, fie pentru brazi naturali, fie pentru brazi artificiali, de Crăciun. Totodată, 
decoraţiunile şi masa festivă nu trebuie să lipsească, pentru ca întreaga familie să se 
poata bucura de momente unice si deosebite. Decorul de Crăciun este cu adevărat 
magic şi special. 

Crăciunul nu înseamnă doar un decor excepţional ci şi momente frumoase şi 
intime petrecute alături de cei dragi. Timpul de calitate petrecut cu familia este cel care 
ne oferă  amintiri de neuitat. Copiii, sunt cei care trebuie să simtă cel mai mult căldura 
şi iubirea familiei, iar Crăciunul este momentul perfect pentru a oferi iubire şi bunătate 
la cote maxime. Cu atât de multă agitaţie şi atâtea alergături după cadouri şi alte 
cumpărături, foarte mulţi dintre noi uităm că sărbatoarea aceasta înseamnă mai mult 
decât atât. Semnificaţia ei de natură spirituală este mult mai importantă decât orice 
altceva. 

Deşi mulţi încearcă să prepare tot felul de specialităţi pentru masa de Crăciun, 
bucatele tradiţionale sunt cele care contează cel mai mult atunci când vrei să trăieşti o 
sărbătoare autentică. De aceea, de pe masa festivă nu ar trebui să lipsească 
tradiţionalele sarmale, friptura de porc si deliciosul cozonac cu nuca. Sărbătoarea de 
altădată era total diferită faţă de cum este în prezent. În trecut, oamenii ştiau să se 
bucure de lucrurile care contau cu adevărat. Colindătorii erau cei care aduceau cu ei 
căldura şi imensa înţelepciune a colindelor, iar cadourile constau în lucruri mărunte, 
dar pline de însemnătate. Chiar şi bradul acela sărăcăcios cu bomboane în loc de 
decoraţiuni, era atât de iubit de cei mici dar şi  de cei mari. Din păcate, aceste aspecte 
nu se mai regăsesc în ziua de aztăzi. Nici oamenii nu mai sunt aşa cum erau odată şi 
nici Sărbătoarea Crăciunului nu mai are aceeaşi profunzime. Brazii naturali au fost 
înlocuiţi cu brazi artificiali de Crăciun, cadourile sunt din ce în ce mai scumpe, iar 
sărbătoarea în sine a devenit una comercială  

Spiritul sărbătorilor este de fapt magia care ne vrăjeşte tot anul. Indiferent de 
vărstă, din oamenii care sărbătoresc Crăciunul, consideră ca luna decembrie este cea 
mai frumoasă lună din tot anul. Aceasta fascinaţie pentru sărbătorile de iarnă se 
dezvoltă încă din copilărie, să primim cadoul mult visat! 
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Spiritul sărbătorii înseamnă în primul rând familie. Este perioada din an în care 
familia petrece cel mai mult timp împreună, se redescoperă, comunică şi se bucură 
reciproc de prezenţa tuturor. Majoritatea activităţilor care se desfăşoară în această lună 
în special etapa premergătoare Crăciunului şi Anului Nou presupune o muncă de 
echipă, însă atenţie, nu e  o corvoadă. Şi dacă ne gândim că rezultatul acestor activităţi 
este o perioadă mirifică, atunci rezultatul acoperă orice efort. Însă care este momentul 
decisiv care ne ajută să intrăm în spiritul sărbătorii definitiv? Zăpada.  

Crăciunul fără zăpadă parcă nu ar fi Crăciun.Pătura albă de omăt care se aşterne 
uniform peste peisaj declansează „fiesta”. Apoi esențială este vacanţa de la şcoală, 
concediul de la serviciu, astfel că avem timp liber pentru a savura fiecare moment. Aşa 
că dacă sunteţi copii lasaţi laptopurile şi jocurile pe calculator şi TV şi în momentul în 
care cad primii fulgi de zăpadă şi ieşiţi afară şi savuraţi fiecare moment. Întipăriţi-vă 
în minte mirosul zăpezii, adierea rece pe obraji, memoraţi aceste clipe deoarece vă vor 
urmări toată viaţa şi pe măsură ce veţi creşte vă vor ajuta să iubiţi şi mai mult această 
perioadă frumoasă a anului. Şi nu uitaţi: întocmiţi lista pentru Moş Crăciun, asta dacă 
aţi fost cuminţi. Dacă eşti adult nu înseamnă că spiritul sărbătorii nu te emoţionează la 
fel de mult ca şi pe un copil. 

Însă, să nu uităm tradițiile și obiceiurile. Moldova a fost întotdeauna bogată în 
tradiții, în păstrarea și transmiterea lor, cu sfințenie, din generație în generație. Copiii 
și tinerii din satele moldovenești sunt cei cărora le revine principala îndeletnicire de a 
fi vestitorii Anului Nou, având în repertoriu o mulțime de colinde și jocuri de iarnă. În 
tot acest timp, gospodinele prepară bucate specifice acestei sărbători. 

Una dintre cele mai însemnate tradiții este „Plugușorul”, fiind colindul din 
ultima zi a anului, și este adresat în special agricultorilor, cărora cetele de colindători 
le urează să aibă belșug de roade bogate în noul an. Un alt obicei foarte vechi, care 
simbolizează viața și moartea, este dansul Caprei sau „Capra”. Colindătorul care se 
află în acest rol are o costumație specială și poartă o mască din lemn ce simbolizează 
o capră. În timpul colindului, „Capra” trece prin mai multe stări sufletești: veselie, 
tristețe, moarte și reînviere. Aceste trăiri reprezintă, de fapt, viața oamenilor pe pământ. 

În alte zone ale Moldovei, tineri flăcăi dansează „Căluțul”, tradiție care 
simbolizează trecerea oamenilor prin timp, precum și lupta cu greutățile. Un alt dans 
specific este „Ursul”, în care unul dintre colindători sau toți poartă blana acestui 
animal. Dansul lor simbolizează fertilitatea pământului și bunăstarea. De asemenea, 
din tradiție nu lipsește dansul „Măștilor”, în care apar colindători cu diferite măști 
artizanale de animale preistorice, de oameni de grotă, de moși și babe. 

Toate aceste tradiții și obiceiuri simbolizează anii vechi care s-au scurs, secolele 
care au trecut și, totodată, se creează o imagine a generațiilor dispărute, a celor 
prezente, dar și viitoare prin copilul nou-născut, care este legănat de o „babă” și un 
„moș”. 

Pentru a păstra aceste obiceiuri și tradiții, trebuie să-i învățăm de mici, de aceea 
este bine ca și în școli să desfășurăm activități extracurriculare. Pentru buna desfășurare 
a acestor activități, este bine să realizăm un parteneriat cu părinții. Motivul realizării 
acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
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părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale 
acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 
Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășor, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care doresc să le îndrep (ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu îmi este îngăduitmie ca învățător să 
fac).  

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, corespondența cu părinții, 
consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea 
părinților. 

Deci, activitățile educative în parteneriat cu părinții, sunt foarte importante! 
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Importanța activităților educative realizate  

în parteneriat cu părinții 

 

prof. Irina Vlădescu 

 
 

Un proces instructiv-educativ de succes are la bază un parteneriat eficient între 
profesori, elevi și părinți. Deși accentul este pus adesea pe o colaborare doar între 
profesori și beneficiarii direcți ai procesului de învățare, respectiv elevii, contribuția 
părinților sau tutorilor legali ai elevilor este un factor esențial în desfășurarea 
armonioasă a acestui proces. 

  
Prin activitățile educative realizate în parteneriat cu părinții, aceștia se pot implica 

și pot explora în profunzime mediul în care învață copiii. Totodată, interesul manifestat 
de părinți pentru diversele activități educative îi determină pe elevi să își dezvolte 
încrederea în forțele proprii și îi motivează să-și dedice timpul și atenția pentru 
completarea sarcinilor pe care le primesc.  

  
Un alt aspect important al desfășurării unor activități educative în parteneriat cu 

părinții este legat de îmbunătățirea procesului de comunicare între aceștia și copiii lor.  
 
Există situații când, din cauza lipsei de timp sau a altor factori, se creează lacune 

în relația dintre ei. Aceste lacune pot conduce ulterior la sentimentul că părinții nu-și 
mai recunosc propriii copii, nu știu de ce reacționează în anumite moduri, uneori 
nepotrivite, nu reușesc să mai stabilească o legătură echilibrată cu aceștia și sunt 
judecați că nu-și mai dau interesul pentru preocupările elevilor. Adesea ignorate, aceste 
goluri pot contribui la deteriorarea relației dintre părinți și copii, reflectându-se inclusiv 
în atitudinea celor din urmă față de școală, respectiv față de învățare. 

  
Comunicarea deschisă și eficientă, găsirea celor mai bune soluții în situații de 

criză, identificarea factorilor care îngreunează desfășurarea optimă a activităților 
instructiv-educative și sprijinirea elevilor pentru a-și atinge potențialul maxim în 
învățare și în dezvoltarea personală reprezintă cele mai importante aspecte în stabilirea 
unui parteneriat de succes între cadre didactice, elevi și părinți. 

  
Părinții pot fi implicați în activitățile desfășurate în cadrul orelor de dirigenție 

(activități ce vizează cunoașterea de sine și cunoașterea celor din jur, dezvoltarea 
încrederii în sine și în ceilalți, gestionarea emoțiilor), în organizarea diverselor 
evenimente (împodobirea bradului de Crăciun, organizarea unui târg de mărțișoare sau 
a unor concursuri de Crăciun și Paște), dar și în activități de voluntariat (campanii de 
reciclare, evenimente caritabile, ateliere de educație financiară, educație pentru 
sănătate și dezvoltare personală). 
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Importanţa activităţilor educative  

în parteneriat cu părinţii 

 
Isac-Marişescu Oana-Maria,  

Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, Timişoara 

 
 Educaţia are menirea de a răspunde necontenit unor cerinţe şi exigenţe ale 
evoluţiei realităţii în care trăim. Aceasta atinge gradul maxim de dezvoltare în cadrul 
şcolii prin caracterul planificat şi metodic al activităţilor desfăşurate. Pe lângă 
implicarea cadrelor didactice, creşterea colaborării cu părinţii în desfăşurarea 
activităţilor şcolii este o bună practică de care ar trebui să ţină seama toate unităţile de 
învăţământ. Comunicarea frecventă dintre profesori şi părinţi, implicarea ambelor părţi 
în activităţi extraşcolare reprezintă un efort de colaborare activă şi de înţelegere de 
către părinţi a rolului cadrului didactic, dar şi de experimentare a unor relaţii inedite 
alături de copii. Aceste activităţi schimbă în mod pozitiv atitudinea părinţilor faţă de 
şcoală.  
 Perioada premergătoare sărbătorilor de Crăciun reprezintă întotdeauna un prilej 
bun pentru şcoală de a dezvolta parteneriate cu părinţii, alături de copii, în vederea 
desfăşurării diferitelor activităţi specifice perioadei, având scopul de a-i responsabiliza 
şi de a dezvolta o atitudine pozitivă faţă de munca în echipă şi implicarea benevolă. 
 În întâmpinarea sfintelor sărbători de Crăciun elevii aşteaptă să trăiască 
momente unice, care să îi încarce de emoţie. Părinţii, alături de profesori şi elevi, pot 
fi implicaţi în mod direct în alegerea şi derularea activităţilor educative, care, bine 
pregătite, nu numai că produc bucurie, ci mijlocesc dobândirea de noi cunoştinţe şi 
cultivarea unor abilităţi, cum ar fi cele organizatorice, de analiză şi luare a unor decizii, 
de colaborare, de dezvoltare a creativităţii. 
 Crăciunul este o sărbătoare a darurilor, a ajutorului reciproc, a iubirii, a faptelor 
bune, a înţelegerii.  Ceea ce oferim altora este făcut întotdeauna cu mult suflet, fie că 
este vorba de membrii familiei, de prieteni sau de persoane necunoscute. Şi pentru că 
vorbesc despre a dărui din suflet, ce poate fi mai frumos decât un dar realizat de mâinile 
delicate ale copiilor, care pun în fiecare obiect creat o parte din bucuria lor inocentă. O 
activitate desfăşurată de elevii din cadrul şcolii în care predau a constat în realizarea 
unor ornamente de Crăciun din materiale reciclabile. Acestea au împodobit propria 
şcoală, salonul unui orfelinat şi au fost dăruite pe stradă trecătorilor. Implicarea 
părinţilor a fost neaşteptată, aceştia luând parte la realizarea obiectelor decorative, la 
amenajarea şcolii şi a salonului menţionat anterior, la dăruirea pe stradă, alături de cei 
mici, a acestor mici cadouri realizate cu mult drag. O parte dintre copii şi părinţi le-au 
folosit în schimbul obţinerii unor donaţii băneşti, care ulterior au adus bucurie copiilor 
nevoiaşi.  
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 O parte din obiectele ornamentale au fost realizate în cadrul şcolii, alături de 
cadrele didactice coordonatore, o altă parte au fost realizate acasă de cei mici sprijiniţi 
de părinţi. Astfel, pentru o mai bună desfăşurare a întregii activităţi, s-a mers pe ideea 
realizării unor grupuri de lucru, formate din părinţi-copii, respectiv profesori-copii. 
Rezultatul a fost unul minunat, ducând la atingerea obiectivului dorit privitor la 
parteneriatul şcoală-părinţi, şi anume implicare motivată. 
 Colaborând, familia şi şcoala, reuşesc să aducă resursele pe care le deţin în 
vederea construirii viitorul educaţional al copiilor, pregătindu-i pe aceştia pentru viaţă, 
oferindu-le modele, valori solide, o atitudine pozitivă şi echilibru. 
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ACTIVITĂŢILE EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 

Prof. înv. primar IULIA  RUSNAC,  

Şcoala Gimnazială ,,Dr. Ioan Mihalyi de Apşa", Sighetu Marmaţiei 

 
Educaţia formală, realizată în cadrul instituţionalizat al şcolii este completată de 

educaţia non-formală, atât sub aspectul conţinutului, cât şi în ceea ce priveşte formele 
şi modalităţile de realizare.   

Activităţile extraşcolare realizate prin educaţia extracurriculară au un rol foarte 
important în formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor din ciclul primar şi nu 
numai. Acestea vizează obţinerea echilibrului optim dintre aptitudini, talente, înclinaţii, 
cultivarea şi stimularea unui comportament creativ şi civilizat în diferite domenii.  

Mircea Ştefan (2006) ne oferă patru definiţii pentru termenul ,,activitate 
extraşcolară”: 

 
1. Orice participare a elevului în afara şcolii, care are efecte formative; 
2. Totalitatea manifestărilor organizate de şcoală, cu obiective educative şi 

recreative, care se desfăşoară în afara programului şcolar. Acestea pot fi 
activităţi extraşcolare de masă (excursii, competiţii, spectacole, serbări etc.) 
sau activităţi extraşcolare în cercuri de elevi (educaţie extradidactică). 

3. Educaţie non-formală, care se organizează în cluburile copiilor sau în 
organizaţiile de copii şi tineret, în colaborare cu forurile învăţământului. 

4. Totalitate a evenimentelor realizate de dascălii rurali pentru ridicarea 
nivelului cultural şi economic al satelor prin cursuri de alfabetizare, 
răspândirea cunoştinţelor ştiinţifice…..(la începutul secolului al XX-lea, 
haretism). 

Eficienţa educaţiei contemporane depinde de măsura în care elevul este pregătit 
pentru participarea la dezvoltarea propriei personalităţi şi de gradul în care reuşeşte să 
pună bazele formării ,,respectului de sine” al copiilor.  În acest cadru, învăţământul are 
misiunea de a-i forma pe copii sub aspect psihic şi intelectual, fizic şi socioafectiv, 
pentru o cât mai eficientă integrare socială.  

Conform psihologului C. Călărăşanu: ,,activităţile care permit exprimarea liberă 
a copilului, fără a fi constrâns de anumite modele sau tipare, oferă ocazia copilului să 
se arate aşa cum este el, să capete încredere în el, să poată valoriza ceea ce el însuşi a 
creat. Un rol esenţial al acestor activităţi extraşcolare este faptul că ele nu impun, 
precum activităţile şcolare, o delimitare clară urât/frumos, bun/prost, ci lasă loc unei 
exprimări în conformitate cu nevoia copilului.” 
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Din activităţile extraşcolare cele mai frecvent utilizate pot fi exemplificate: 
serbările şcolare, vizitele la muzee, case memoriale, monumente istorice, excursiile şi 
taberele şcolare, expoziţiile, spectacolele, vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru 
pentru copii, competiţiile sportive etc. 

Serbările şcolare punctează evenimentele importante din viaţa de şcolar, valenţa 
educativă a acestora constând în dezvoltarea artistică a copilului. Aceste manifestări au 
rol de motivare, de răsplată după munca depusă, pentru unii copii, nefiind însă foarte 
apreciate de elevii timizi şi cei interiorizaţi. 

Excursiile şi taberele, pe lângă componenta lor instructivă – cunoaşterea 
frumuseţilor ţării, dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură – oferă elevilor 
posibilitatea de a socializa, de a se autodescoperi în relaţionarea cu ceilalţi şi de a se 
manifesta liber, nefiind constrânşi de atmosfera, uneori rigidă,  a şcolii. 

Expoziţiile, spectacolele şi teatrul pentru copii reprezintă forme de activitate 
extraşcolară desfăşurate în şcoală sau în afara ei, prin intermediul cărora elevii fac 
cunoştinţă cu lumea artei. Valoarea educativă a acestor activităţi constă în faptul că 
dezvoltă afectivitatea copiilor, prin impresiile şi stările emoţionale puternice pe care le 
creează. 

Vizitele la muzee, case memoriale, monumente istorice contribuie la formarea 
sentimentelor patriotice de preţuire a valorilor istorice, culturale şi folclorice ale 
poporului nostru. Ele oferă posibilitatea de a observa obiectele şi desfăşurarea 
fenomenelor în starea lor naturală. 

Concursurile sportive sau de altă natură contribuie la dezvoltarea fizică şi 
intelectuală a elevilor, cultivând spiritul de echipă, cooperare şi fair- play. 

În concluzie se poate afirma că valoarea activităţilor extraşcolare constă în faptul 
că vin în completarea procesului instructiv-educativ şi ajută la dezvoltarea afectivităţii, 
creativităţii, gândirii critice, reprezentând o modalitate utilă şi plăcută de învăţare. 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII  

ÎN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 
Prof. înv. primar Ivan Ana-Maria 

Școala Gimnazială Nr. 1 Băilești, Jud. Dolj 

 

 

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) 

 

Parteneriatul școală-părinți este obligatoriu pentru crearea unui parcurs 
educational optim în dezvoltarea elevului. Această alianță părinte-cadru didactic s-a 
consolidate și mai bine în perioada de activitate online, mai ales pentru copiii din 
învățământul preșcolar și primar, care au avut nevoie în permanență de un părinte care 
să stea lângă ei și să ii ajute la îndeplinira sarcinilor de învățare. Organizarea online a 
serbărilor școlare a însemnat de asemenea o provocare, însă, de fiecare dată, spre 
încântarea elevilor și cu ajutorul părinților am reușit să creăm amintiri de neuitat. 
Serbarea de Crăciun, în condițiile în care ai mei elevi erau online, a fost o confirmare 
a faptului că atunci când ne implicăm cu dăruire într-un proiect rezultatul este minunat. 
Elevii mei erau în clasa pregătitoare, s-au întâlnit doar la începutul anului școlar, pentru 
câteva săptămâni, fată în față , așa că am vrut să treacă mai ușor prin această perioadă 
și, de asemenea, nu am vrut să îi privez de prima lor serbare de Crăciun pe care am 
hotărât, susținută de părinți să o organizăm online. 

Activitatea a debutat cu cântecele și poezii învățate cu drag de elevi și ascultate 
cu mândrie și bucurie de către părinți și chiar de către toți membrii familiei, așa ca un 
avantaj al participării de acasă.  De asemenea, de la această serbare nu au lipsit nici 
jocurile, astfel că fiecare elev a realizat câte un cozonac, părinții ținând locul aluatului: 
la indicațiile mele, elevii au simulat că frământă aluatul, au adăugat stafide, nucă, 
cacao, printr-un masaj făcut părinților-aluat. Surpriza pentru elevi a fost atunci când au 
văzut pe ecran scrisoarea personalizată primită de la Moș Crăciun chiar în timpul 
serbării, în care le spunea că a ascultat cântecele și poeziile lor și că le-a pregătit o 
surpriză. În colaborare cu părinții, am stabilit ca fiecare copil să găsească la ușă sau 
sub brad un mic cadou pe care Moș Crăciun îl lăsase pentru elevi chiar în timpul 
serbării de Crăciun. Activitatea s-a încheiat cu mulțumiri și urări pentru elevi și părinți. 

Reușita școlară se datorează exclusiv colaborării armonioase între școală și 
familie. Lipsa uneia dintre aceste verigi conduce la eșec școlar sau la un parcurs 
educativ sinuos care necesită un efort suplimentar din partea partenerilor implicați. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIVE   

ÎN  PARTENERIAT  CU  PARINȚII 

 

Ivancu Claudia, 

LICEUL DE ARTE “CONSTANTIN BRĂILOIU” TG-JIU 

   Proiect educaţional de parteneriat școală – familie “Să fim mai buni!“ 

 
 
Argument 
Școala și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor. În școală se 

modelează și se formează cetățeanul de mâine. Școala trebuie să găsească punțile de 
legătură cu părinții pentru a construi împreună traseul educațional și profesional al 
absolventului de mâine . Tot școala trebuie să-și  reunească eforturile pentru a răspunde 
așteptărilor elevilor dar și părinților. Doar un parteneriat activ  educațional părinți-
școală poate asigura cumularea eforturilor celor două părți și poate genera  o educație 
eficientă. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

În luna decembrie putem insufla copiilor spiritul Sărbătorilor de iarnă, putem să-
i învățăm ce înseamnă să fii mai bun,să faci o faptă bună,să ierți. 

 
Obiectiv general  
Colaborarea permanentă între școală și familie privind procesul instructiv 

educativ al copilului pentru o educație cât mai eficientă. 
 
Obiective specifice privind școala: 

- să informeze părinții privitor la standardele de creștere și dezvoltare ale copiilor în 
funcție de particularitățile de vârstă și individuale;  

- să expună părinților scopul și conținutul programului educativ desfășurat în școală; 
- să acorde consiliere individuală și în grup pe teme de educație în familie și în 

instituția preșcolară.  
 

Obiective specifice privind părinții: 
- să participe activ în cadrul parteneriatului școală-familie ;  
- să informeze școala privind comportamentul copiilor în familie și societate;  
- să continue în familie programul educațional propus de școală, îmbinând armonios 

atitudinea permisivă cu exigență.  
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Grup țintă: părinți; învățători, elevi 
Resurse umane:elevi; părinții copiilor; cadrele didactice; 
 Durata proiectului: luna decembrie 
 Acțiuni planificate în cadrul proiectului 
”Din suflet de copil pentru un suflet de copil !” – voluntariat, elevii vor 

confecționa diferite ornamente de iarnă ,se va organiza o tombolă unde elevii își vor 
invita părinții pentru a-și promova produsele. Fondurile rezultate vor fi donate în 
campanii umanitare pentru copii cu nevoi. 

”Să colindăm împreună” – spectacol. 
”Ajută-ți aproapele” – voluntariat  
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Importanța activitătilor educative în parteneriat cu părinții 

 

 

Prof. Inv primar: IVĂNESCU ELIANA-MIHAELA 

Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru”, Bălcesti, Valcea 

 

 

O educatie adevarată, reală se fundamenteaza in familie, iar apoi eaa se continua 
in gradinita si scoala. In primul rand ea se realizeaza prin puterea exemplului si ulterior 
prin cea a cuvantului. Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a 
asigura un mediu securizant copiilor, familiilor și personalului din unitățile de 
învățământ, cât și pentru a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și 
consecvente din partea celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului.  

Prin parteneriatele pe care le desfășor in fiecare an am ajutat elevii să treacă peste 
rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească despre 
evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu 
numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale 
părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de a-și 
exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-i 
participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun sfârșit a 
tuturor activităților.  

Părintele are nevoie să fie informat asupra serviciilor de educaţie oferite de scoala, 
asupra misiunii instituției, metodologiilor de lucru, activităţilor derulate, ca şi asupra 
expertizei personalului care va interacționa și va stimula dezvoltarea copilului. Sunt 
aspecte importante pentru părinte, care îl vor ajuta să construiască o identitate 
serviciului, pe care, eventual, o poate integra unei experienţe anterioare pozitive. 

Este foarte important ca informațiile furnizate să fie clare, să reflecte deschidere 
și totodată să genereze siguranță și încredere. Directorul instituției  poate oferi 
părintelui primele informații și date despre ce se întâmplă în scoala. Acesta ar putea fi 
primul contact în baza căruia se va construi o relaţie bazată pe siguranță pentru copil și 
pe colaborare pentru invatatoare și părinte. În cazul în care nu există disponibilitatea 
unui director, invataatorului îi revine sarcina de a coordona prima întâlnire cu părinții 
și copilul, fie că este individuală, fie că este în grup, ambele în sistem față în față sau 
online. Pe parcursul anului școlar, întâlnirile constante de comunicare, directă sau 
online cu părinții, vor constitui principala sursă de informații.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Invatatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
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interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai importanta și democratică formă de 
colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru 
de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de 
conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și 
el din experiența părinților. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ-FAMILIE- 

PERSPECTIVĂ DE SUCCES  

 IN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 
EDUCATOARE: JEFLEA NICOLETA MARIANA 

G. P. N. PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU 

 

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 acasă; să urmărească 
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 
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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. 

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 preșcolarilor 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. 

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. 

 
Bibliografie: 
 
1.www.didactic.ro. 
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Familia și grădinița- parteneri în educația copilului 

 
Prof. înv. preșcolar JIANU MIHAELA 

Grădinița P. N. ”Roboțel” Constanța 

 
 
În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preșcolarilor de la grupa 

Steluțelor, parteneriat denumit “De mână cu Steluțele”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului.  

 
Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 

activităţile la grupă şi la cele extracurriculare. 
 
Obiective ale acestui parteneriat sunt: formarea părinţilor în spiritul ideii de 

parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 
În domeniul colaborării grădiniță-familie, punctul de plecare este cunoașterea  

prealabilă a părinților de către educatoare a familiei, a climatului familial.  
 
Activitatea educativă îmbracă și în grădinița noastră o multitudine de forme: 
  

-  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 şcolar, de a afla despre progresele/regresele copiilor, schimbările 
intervenite în evoluţia lor ș.a; 
- lectoratele cu părinţii - cu teme diverse, prin care părinţii sunt informaţi privitor la 
importanţa cunoaşterii personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a 
comportamentelor copiilor, măsuri şi soluţii pentru ignorarea sau limitarea 
comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot ajuta copilul etc.; 
- consultaţiile individuale (convorbirile) - oferă prilejul abordării individualizate a 
problemelor cu care se confruntă copilul sau părintele, se pot oferi sfaturi, părinţii pot 
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furniza informaţii mai intime pe care nu doresc să le facă publice, dar sunt relevante 
pentru educaţia şi instrucţia copilului; 
- convorbiri telefonice – care au luat amploare datorită timpului  limitat al părinților și 
cadrelor didactice; 
- chestionarul – permite obţinerea unor informații privind organizarea colectivelor de 
elevi, subiecte abordate pe viitor la ședințe, doleanțe ale părinților ș.a.; 
- participarea părinţilor la activităţi organizate în grădiniță - lecţii deschise pentru 
părinţi, astfel părinţii 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; 
- consiliere psihopedagogică - constă în rezolvarea unor situaţii – problemă cu copiii 
lor, prestează servicii de consiliere şi distribuie materiale informative; 
- excursii, drumeții - părinţii pot contribui la organizarea şi sponsorizarea acestor 
acţiuni, asigură supravegherea copiilor, trăiesc emoţii pozitive alături de copilul lor, le 
oferă modele de comportare; 
- expoziţii cu lucrări ale copiilor - prilej de a-i familiariza cu date importante despre 
evoluţia copiilor, atât pe plan artistic, cât şi al bagajului de cunoştinţe; 
- sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în clasă - copiii învaţă comportamentul civilizat, 
unele convenţii sociale şi se creează legături afective cu membrii familiilor, deoarece 
invitaţii sărbătoritului pot fi părinţi și alte rude; 
- serbările şcolare - prin care părinţii pot descoperi aptitudini speciale ale copiilor, 
nivelul dezvoltării acestora, pot să le evalueze performanţele, să se implice în 
organizarea acestor activităţi; 
- implicarea părinților în proiecte și parteneriate şcolare; 
- avizierul grădiniței - conţine informaţii de interes comun pentru elevi şi părinţi privind 
activităţi ce se desfăşoară în şcoală, rezultate de la concursuri, anunţuri importante, 
programe în derulare etc; 
 - ateliere de lucru cu părinţii - în cadrul cărora aceştia sunt familiarizaţi cu standardele 
de eficienţă a învăţării/finalităţile educației, conţinuturile, strategiile aplicate, 
programul de activitate a şcolii; 
- contract educațional grădiniță-familie - sunt stipulate responsabilităţile grădiniței şi 
ale părinţilor în procesul educaţional; 
- ”biblioteca vie” (vorbitor, invitat, vizitator) - aceasta este o tehnică prin intermediul 
căreia un părinte prezintă copiilor, profesorilor, altor părinţi informaţii importante 
privind profesia sa sau le poate citi copiilor o poveste; 

 
Toate aceste activități în parteneriat cu părinții contribuie la înlăturarea posibilelor 

disfuncționalități, cum ar fi: 
 
 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor;  
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
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 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
Experienţa acumulată pe parcursul timpului la catedră a arătat că o relaţie de 

susţinere reciprocă şi o atmosferă binevoitoare a factorilor educaţionali favorizează 
educaţia de calitate şi sprijină formarea şi completarea culturii pedagogice a familiei. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 
https://edict.ro/importanta-activitatilor-educative-in-parteneriat-cu-parintii-
parteneriatul-scoala-familie/ 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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„SĂ FIM ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORILE DE IARNĂ!” 

 
Prof. Jipa Daniela 

Liceul Teoretic „Gh. M. Murgoci” Măcin/ Tulcea 
 

 

Familia ocupă unul din locurile importante în determinarea evoluției individului. 
Trebuie să nu uităm că copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-
un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative.  

Capacitatea de a comunica, de a relaţiona cu semenii tăi, reprezintă una din 
condiţiile esenţiale pentru a avea succes intr-o societate democratică.  

Comunicarea, preocuparea pentru copil, relaţiile şi comunitatea sunt, de 
asemenea, condiţii esenţiale în abordarea învăţământului modern, iar dacă ţinem cont 
de faptul că fiecare grup de copii este o comunitate, nu ne rămâne decât să încercăm să 
le cultivăm sentimente şi principii care îi vor ajuta să străbată cu mai multă uşurinţă pe 
cărările vieţii: prietenia, amabilitatea, colaborarea, competiţia, explorarea noului. 

Având nevoie de o activitate fizică intensă, fiind extrem de creativi şi productivi, 
copiilor, mai ales celor preșcolari, le face o deosebită plăcere să participe la activităţile 
extracurriculare în care interacţionează cu alte grupuri de copii, cu părinţi, cu membri 
ai comunităţii, activităţi pe care noi, cadrele didactice, le organizăm şi le desfăşurăm 
de cele mai multe ori în cadrul unor parteneriate. Astfel de parteneriate permit şi 
părinţilor să se implice mai mult în problemele copiilor şi implicit ale grădiniţei, în 
asigurarea succesului fiecărui copil în toate domeniile de dezvoltare, scopul nostru 
fiind ca micuţii să crească într-o atmosferă de mândrie şi respect reciproc. 

Susţinând aceste idei, am iniţiat în acest an şcolar un proiect – concurs, „Să fim 
ÎMPREUNĂ de sărbătorile de iarnă!”, care şi-a propus să pună în valoare  creativitatea 
şi imaginaţia preşcolarilor şi a cadrelor didactice implicate, de a promova cultura, 
tradiţiile şi valorile spirituale ale neamului.  

Proiectul a urmărit îmbogățirea universului de cunoștințe, valori morale și 
spirituale legate de semnificația sărbătorilor de Crăciun, cât și dezvoltarea 
deprinderilor practice presupunând confecționarea de decorațiuni și obiecte practice 
specifice. Impactul educativ al proiectului a avut în vedere dezvoltarea ofertei 
educaționale în grupele de preșcolari participante și creșterea calității demersului 
educațional prin artele vizuale.  

Proiectul a fost iniţiat ca urmare a analizei de nevoi educative, artistice, de 
cunoaştere a valorilor și obiceiurilor tradiţionale şi spirituale prin valorificarea cu 
precăderea a actului artistic în cadrul activităţilor specifice învăţământului preșcolar. 
Mai mult decât atât, proiectul reprezintă o modalitate de manifestare artistică a 
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emoţiilor autentice identitare, prin descoperirea tezaurului românesc de tradiţii şi 
obiceiuri  caracteristice sărbătorii ce a marcat omenirea - Naşterea Domnului Iisus 
Hristos. Am avut ocazia să întărim prin acest proiect parteneriatul cu părinții, fapt ce 
ne este de folos și în perioada următoare, deoarece aceștia devin mult mai prezenți în 
viața grădiniței după o astfel de activitate. 

În cadrul acestui proiect, finalizat cu organizarea unui concursi și a unei serbări, 
copiii au avut ocazia de a-şi dezvolta spiritul critic şi autocritic prin contactul direct cu 
lucrările colegilor lor, îmbogăţindu-se spiritual cu noi crâmpeie de culoare, au avut 
ocazia să se manifeste în fața colegilor și a părinților. 

Din dorinţa de a atrage cât mai mulţi preșcolari și  părinţi, alţi membri ai 
comunităţii, am propus o colaborare cu Casa de cultură și cu Primăria orașului. Am 
urmărit ca prin derularea acestui proiect să contribuim la cunoaşterea, 
stimularea  şi  afirmarea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul preprimar, 
la cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi admiraţie faţă de tradiţiile şi 
obiceiurile strămoşeşti, la cultivarea şi valorificarea potenţialului creator al 
preşcolarilor prin utilizarea unor tehnici specifice artelor plastice, dezvoltarea 
capacităţii de socializare rapidă prin participarea la activităţi organizate pe grupuri de 
copii, suntem convinşi că o mare parte din aceste obiective au fost atinse. Bucuria 
întipărită pe chipurile copiilor, mândria şi satisfacţia împlinirii părinţilor şi a celorlaltor 
persoane prezente la activitate, ne dau încredere şi ne mobilizează pe viitor pentru 
continuarea unor astfel de proiecte. 

Proiectul a cuprins, pe lângă serbarea dedicată Crăciunului ți un concurs – „Cel 
mai frumos brad de Crăciun”. Copiii, au lucrat alături de părinți și cadrele didactice.  
implicate în proiect, micuţii participanţi creând podoabe pentru bradul de Crăciun prin 
diverse metode şi tehnici de lucru, materialele folosite cu preponderenţă fiind cele 
recuperate, reciclabile, procurate cu ajutorul părinților. 

În ziua concursului, copiii însoţiţi de cadre didactice și părinți s-au reunit în Casa 
de Cultură a orașului, unde au fost întâmpinaţi în acorduri de colinde de către 
organizatorii și partenerii evenimentului. După o scurtă prezentare, echipele de 
participanţi s-au regrupat în jurul brăduților, iar la semnalul de start i-au împodobit, cu 
ajutorul doamnelor educatoare şi a părinţilor, cu podoabele realizate de ei. La final, 
juriul a decis că toate echipele de preşcolari merită să fie premiate cu diplome speciale: 
pentru cel mai original brăduţ, pentru podoabele cu cea mai bogată paletă coloristică, 
pentru brăduţul cu cele mai multe podoabe realizate din materiale reciclabile, pentru 
cel mai frumos brăduţ.  

Diplomele au fost oferite de către organizatori, iar în aplauzele tuturor au fost 
aprinse şi beculeţele colorate şi sclipitoare de pe brăduţi. Pentru că activitatea s-a 
desfăşurat în una din zilele premergătoare Crăciunului, copiii au fost răsplătiţi şi cu 
pachete cu fructe și dulciuri.   

Proiectul a fost un succes și faptul că am fost ÎMPREUNĂ a făcut ca sentimentul 
de împlinire să fie deplin! 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

 

 

JÓZSA IZABELLA, 

COLEGIUL DE MUZICĂ SIGISMUND TODUȚĂ, CLUJ-NAPOCA, 

LICEUL UNITARIAN JÁNOS ZSIGMOND, CLUJ-NAPOCA 

 

 

Pentru mulți oameni sosirea iernii adevărate este un eveniment marcat prin 
căderea primului fulg de nea. Nu se știe de ce, dar la vederea primilor fulgi de zăpadă 
sufletul oamenilor se umple de bucurie. Chiar și oamenii care sunt plini de griji nu pot 
să nu recunoască că simt o bucurie inexplicabilă. Poate acest sentiment stă la baza 
diverselor tradiții.  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă țara noastră are numeroase tradiții și obiceiuri. 
Enumerăm câteva dintre cele mai importante: bradul de crăciun, colindatul, capra, 
steaua, plugușorul și sorcova. În funcție de diferitele regiuni ai țării, fiecare din aceste 
obiceiuri prezintă diferențe, variațiuni. 

Crăciunul fiind prima sărbătoare din ciclul sărbătorilor de iarnă, școala își asumă 
un rol important în pregătirea sărbătorii prin organizarea unor spectacole specifice 
iernii, dar de cele mai multe ori cu tematica Nașterii Domnului. Aceste spectacole sunt 
prezentate unui public compus mai ales din părinții sau rudele mai apropiate ale 
copiilor. Pe lângă acestea, copiii mai învață poezii și cântece care pot fi “folosite” și 
pentru celelalte obiceiuri. 

Părinții participă activ la pregătirile pentru spectacol deoarece copiii își învață 
poeziile sau cântecele sub supravegherea lor, iar costumația pentru roluri este asigurat 
de ei.  

Fiecare părinte dorește o copilărie fericită pentru copiii lui. Dragostea și  grija 
pot fi arătate prin diverse feluri, însă cel mai răspândit mod este dăruirea. Dar când 
darul este adus de Moș Crăciun, dăruirea este adusă pe culmi de neimaginat. Magia 
este re-creată și întreținută în primul rând de către părinți.  

Chiar dacă pandemia a impus distanțarea socială, spectacolele au fost prezentate 
unui număr foarte restrâns de spectatori, au fost filmate și încărcate pe YouTube. În 
acest fel vor putea fi vizionate oricând și în viitor. 

În încheiere să nu uităm frumusețea de a dărui, binecuvântarea de a sta cu familia 
și magia readucerii bucuriei în suflet. 
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Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri! 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții – 

 
Kanizsay Annamaria,  

Grădinița cu P. P. ”Căsuța Poveștilor”, Cluj – Napoca 

 
„Copilăria este o lume de miracole şi de uimire a creaţiei scăldate în lumină, 

ieşind din întuneric, nespus de nouă şi proaspătă şi uluitoare” – afirmă Eugene Ionesco. 
 Copiii întotdeauna au reprezentat atât pentru familie cât şi pentru societate mari 
satisfacţii şi bucurii. Copilul reprezintă o bogăţie inegalabilă pentru părinţi. În 
dezvoltarea armonioasă a copilului familia deţine un rol foarte important. Ea fiind 
primul grup de socializare din care face parte copilul. Una dintre principiile ale aplicării 
Curriculumului pentru educație timpurie  subliniază importanța parteneriatului cu 
familia și cu comunitatea:  
”Principiul parteneriatului cu familia şi cu comunitatea (este necesar ca între 
educatoare şi familie să se stabilească relaţii de parteneriat care să asigure continuitate 
şi coerenţă în demersul educaţional; familia reprezintă un partener activ, nu doar 
receptor al informaţiilor furnizate de educatoare referitoare la progresele realizate de 
copil; totodată e importantă înţelegerea valorii educaţiei, pentru comunitate şi 
participarea comunităţii, în perioadele timpurii)”. – pag.5, Curriculum pentru educație 
timpurie, 2019. 

Alături de familie, grădiniţa este cea care continuă pregătirea copilului pentru 
viaţă fiind un prim factor al educaţiei sistematice. Aceşti doi factori importanţi, familia 
şi grădiniţa trebuie să conlucreze armonic. Între acţiunile educative ale celor doi factori 
există un raport de complementaritate, acţiunea fiecăruia venind să o completeze pe a 
celuilalt. Atât părinţii cât şi educatorii răspundem pentru ceea ce vor fi copiii, de aceea 
trebuie să depunem eforturi comune pentru a putea dezvolta o relaţie de colaborare. 
Această colaborare este absolut necesară pentru realizarea educaţiei copiilor. În 
grădiniţă munca educativă se realizează cu mai mult succes dacă este atrasă 
participarea familiei.  Părinții grupei maghiare ”Mokusok” au devenit reali parteneri în 
educația copiilor, reușind să-i implicăm și în derularea unor activități pentru marcarea 
sărbătorilor de iarnă. Se știe că tradiţiile, obiceiurile, şi folclorul sunt comori 
inestimabile ce definesc un popor făcându-l unic, statornic şi nemuritor în ciuda 
scurgerii timpului.  

 
Copiii sunt cele mai sensibile fiinţe, dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă. 

Vârsta lor fragedă constituie un avantaj în abordarea acestei teme, căci vom lucra cu 
nişte minţi şi suflete „nepoluate” încă de alţi factori. Cu multă pricepere, dar mai ales 
pasiune, putem inocula copiilor dragostea şi respectul pentru tradiţii, obiceiuri şi 
folclor. 
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Din cauza pandemiei activitățile instructiv – educative din învățământul preșcolar 
au trecut prin nevoia de a se reinventa. Am fost puși în fața unei provocări – întregul 
nostru stil de viață schimbându-se. În absența relaționării față în față cu preșcolarii în 
contextul fizic al sălii de grupă am trecut împreună cu părinții copiilor printr-un proces 
de adaptare și flexibilizare. După stabilirea platformelor și mijloacelor de comunicare, 
ne-am întâlnit săptămânal cu preșcolarii și părinții acestora în mediul online. Pentru a 
marca importanța sărbătorilor de iarnă, am reușit să creăm acea magie specifică acestor 
sărbători și în mediul online. Părinții alături de propriii copii au prezentat poezii, 
cântece și colinde. 

În acest an școlar, spre bucuria tuturor, preșcolarii grupei ”Mokusok” păstrând 
tradițiile și obiceiurile de iarnă, au colindat celelalte grupe din unitate, realizând și o 
filmare. Această filmare a fost trimisă și părinților preșcolarilor. Preșcolarii au 
confecționat felicitări și semne de carte pe care le-au dăruit părinților. 

Și pentru că spiritul  Crăciunului nu este doar despre a primi, ci și despre empatie, 
bunătate și altruism, valori pe care trebuie să le transmitem copiilor, am participat 
împreună cu părinții grupei la campanii umanitare organizate de Fundația Umanitară 
Trust – ”Donație pentru Din Suflet pentru Apuseni”  și Serviciul de Ajutor Maltez din 
Cluj – Napoca. 

În concluzie putem afirma că orice activitate am desfăşura împreună cu părinţii şi 
dacă comunicăm şi colaborăm, atunci cel care va avea de câştigat este Copilul. 
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Crăciun magic, te așteptăm... 

 
Karda Margit, profesor înv. Primar, 

 Școala Gimnazială „Petőfi Sándor”, Cristuru Secuiesc 

 
Sărbătorile școlare sunt așteptate cu nerăbdare atât de copii, cât și de părinții lor. 
 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. 

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. Din nefericire pandemia 
mondială ne-a împiedicat în realizarea lucrurilor minunate de până acum. Totuși am 
simțit nevoia ca prin alte căi, cu respectarea regulilor privind situația actuală să 
menținem măiestria educației noastre prin organizarea activităților care presupune 
implicarea părinților, elevilor, bunicilor, familiei. 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie si de împăcare sufleteasca în 
rândul oamenilor.  

 Punctul de pornire în desfășurarea proiectului l-a constituit curiozitatea copiilor 
de a afla cât mai multe  despre obiceiurile si traditiile de Crăciun si de Anul Nou. În 
acest sens am inițiat un proiect cu titlul „Crăciun magic te așteptăm…” la Școala 
Gimnazială Petőfi Sándor din Cristuru Secuiesc în perioada 25 noiembrie-22 
decembrie 2022. În proiect au luat parte elevii clasei a IV-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. 

     Copiii, iubesc sărbătorile creștine , își îmbunătățesc cunoștințele  prin aflarea mai 
multor povești, legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac si mai mult 
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sărbătorile creștinești pentru latura laica – venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun si de 
aceea cu ajutorul părinților am încercat să sădim în sufletele lor iubire pentru 
Dumnezeu si semeni. 

Deschiderea proiectului a fost realizat prin organizarea unui atelier creativ pentru 
părinți și copii desfășurat prin intermediul platformei Google Meet. Familiile au creat 
Coronițe de crăciun/Coronițe de Advent în timp ce ascultam melodii frumoase de 
crăciun, elevii au spus poezii – erau foarte fericiți că totuși se întâlnesc, că lucrează și 
se gândesc împreună în același timp, cu toate că fizic nu sunt împreună. Din munca 
familiilor am realizat  o carte digitală pe care am prezentat pe pagina web al instituției. 

Au urmat diferite activități prin implicarea directă sau indirectă al părinților: am învățat 
cum se face turta dulce cu miere, fără care nu există sărbătoare. Copiii s-au implicat 
atât în prepararea aluatului cât și în decoratul turtelor dulci cu mare entuziasm. Am 
lucrat fără participarea părinților, dar nu reușeam dacă ei nu ne-ar fi ajutat financiar. 
Din aceste bunătăți au dus acasă copiii în ultima zi de școală – cadouri din partea lor 
pentru familie. 

Bineînțeles că bunul Moș Nicolae a sosit cu daruri într-o noapte în clasă, 
întâmpinând copiii cu surprize pe bănci, cu multă vrajă și mult secret. 

Nu au lipsit nici activitățile de caritate – am adunat haine, jucării și rechizite 
școlare elevilor din școală care sunt în regim de Plasament pentru copii, dar și 
nevoiașilor prin cadrul unei acțiuni anunțate de Biserica romano-catolică. Părinții 
aveau un rol deosebit și în realizarea acestei acțiuni. 

Urmau povești, poezii și colinde legate de sărbătorile de iarnă. Am deschis în 
fiecare zi o fereastră din calendarul de advent și am urmat cerințele, sfaturile primite – 
toate aceste gesturi mici (ex. faceți curățenie în clasă!, spuneți o rugăciune pentru 
părinți!) ne-au făcut mai buni, mai dornici de a fi blânzi, iubitori și mai înțelegători față 
de ceilalți. 

Copiii în cadrul proiectului au avut teme ca:  

1.Organizați o după-masă de ceai acasă pentru familie – aranjați frumos masa și 
puneți cartonașe cu numele membrilor familiei confecționate/desenate de voi (cine 
unde va sta) 

2.Realizați o prezentare poweir point ”Advent în oraș” – copiii trebuia să 
fotografieze orașul împodobit, vitrinele cu decorațiuni și să realizeze prezentarea 

Realizarea acestor teme au creat un fir invizibil între școală și familie, copil-
părinți ceea ce adâncește relațiile pozitive între școală și familie. 

Am confecționat multe decorațiuni, am împodobit pomul de crăciun pentru cei 
mici din școală, am desenat, am dramatizat Seara de crăciun. Am învățat colinde, am 
ascultat întâmplări frumoase despre tradiții și obiceiuri din gura bunicilor – ascultate 
prin Messenger -video. 
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Ultima zi, dinaintea vacanței de iarnă a fost ziua evaluării celor patru săptămâni: 
fotografii, expoziții din lucrări, prezentarea activiților desfășurate în familie – pe lângă 
o ceașcă de ceai și mandala din fructe făcute de ei. 

”De ce nu suntem întotdeauna în perioada de Advent?”, ”Nu ar fi bine ca tot anul 
să sărbătorim nașterea Mântuitorului?” – erau întrebările copiilor. Sentimentele de 
bucurie și fericire s-au transformat în lacrimi când au sosit și cadourile lui Moș Crăciun. 

Magia sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Ei 
trăiesc cu adevărat magia, căci ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun căruia 
îi trimit scrisori şi pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească toate visele 
copilăriei. Noi, dascălii și părinții avem misiunea de a-i învăţa pe copiii noştri să fie 
mai buni, să-şi iubească semenii şi să-i ajute atât cât le stă în putinţă.  
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Tradiţiile şi obieciurile sărbătorilor de iarnă,  

precum şi importanţa activităţilor educative in parteneriat cu părinţii 

      
Prof. învăţământ preşcolar Kornya Erika Ildiko 

Grădiniţa cu Program  Prelungit  Nr. 1 Tărian 

 

        Sărbătorile de iarnă ne înconjoară încet şi totul în jur sclipeşte în mii de luminiţe. 
Crăciunul şi Anul Nou înseamnă o nouă şansă. Şansa de a face lucrurile mai bune, de 
a ierta mai mult, de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. 

        Magia Sărbătorii Crăciunului te face să crezi în miracole adevărate, chiar şi 
venirea lui Moş Crăciun în case. 

        În seara de Ajun, copii vin pe la case sau apartamente cu frumoasele colinde 
româneşti. Vin să vestească magia Naşterii Domunui, vin să vestească venirea lui 
Crăciun. 
În vastul repertoriu de colinde creştine, ne sunt înfăţişate evenimente referitoare la 
naşterea şi viaţa Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. 

       Există colinde care zugrăvesc atât aspectele îmbucurătoare ale naşterii Domnului: 
închinarea păstorilor şi a magilor, corul îngerilor şi steaua vestitoare; cât şi aspecte 
tragice precum: ura lui Irod, uciderea pruncilor şi izgonirea în Egipt. 
       In Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie colindele vor răsuna pe străzi. Tradiţia 
spune că aceste cântări simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele 
oamenilor. În trecut grupurile de colindători erau formate de copii şi bărbaţi care 
porneau la colindat din casă-n casă. Acest obicei se mai respectă încă şi acum în 
anumite zone ale ţării. Însă, în prezent cetele de colindători sunt formate din copii care 
vestesc atmosfera de sărbătoare. 

       Tot în Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim 
bradul. Fără pomul de Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va 
“poposi” acolo unde nu vede bradul gata împodobit. 

       Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea 
divinităţii. Devenit un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat 
pare a-şi avea geneza în Germania. La început pomul a fost împodobit doar cu fructe 
şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care conferă strălucirea atmosferei. 
       În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit 
cu instalaţii electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri. În preajma 
Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă un brad cât mai frumos şi original decorat. 
       Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată acestei sărbători. 
Ea aduce belşug şi noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în mijlocul mesei 
tradiţionale. Din case nu trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit 
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dintotdeauna venirea iernii.  Este considerat un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, 
în ajunul sărbătorilor se foloşeste pentru decorarea casei. De asemenea, sărutul sub 
crenguţele de vâsc se spune că aduce bucurie şi înţelegere îndrăgostiţilor. 
       Cu brad sau fără, cu moş sau fără, brăileanul este obişnuit ca de sărbătoare masa 
să fie plină de bucate, iar musafirii să se ospăteze pe săturate! Astfel masa de Crăciun 
trebuie să fie bogată şi aspectuoasă. Este pregătită cu farmec şi dăruire după postul de 
40 de zile. Aşezată în preajma bradului conţinând bucate tradiţionale, din care nu vor 
lipsi sarmalele, friptura de porc, vinul roşu sau cozonacul. Se spune că masa festivă 
trebuie să îndestuleze pe toată lumea. O masă îmbelşugată vesteşte un an la fel, plin de 
bucurie şi noroc.    

       Legat de sărbătorile de iarnă, copiii preşcolari impreună cu educatoarele şi părinţii 
pot desfăşura activităţi foarte frumoase şi educative şi nu numai. Aici,vreau să subliniez 
importanţa pe care o au  aceste activităţi educative care sunt in parteneriat cu părinţii. 
,,Un copil este ca o sămanţă 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 deferită 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 grădiniţă şi mediul familial va 
trebui să se întrepătrundă.. 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. 

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. 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 
propria 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 
correct 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 
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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 
* 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,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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Gradinița și familia  

 

Prof. înv. preșc. Lăcătușu Ana-Maria 

Grădinița cu PP. „Dumbrava Minunată„ Giurgiu 

 
 

Omul este în permanenta interacțiune cu factorii sociali ai existentei sale. în 
aceasta interacțiune, el asimileaza normele și valorile societatii, modelele sociale de 
comportament, mijloacele sociale de comunicare umana. Prin aceasta, el este pregatit 
pentru viata sociala, pentru asumarea unor roluri și responsabilitati. Acest proces se 
realizeaza de-a lungul diferitelor etape de viață, în cadrul unor forme specifice de 
activitate sociala și în cadrul specific al unor institutii sociale: familia, grădiniță , 
scoala, institutiile culturale, dar și impreuna cu intregul sistem al mijloacelor moderne 
de informare și influentare.  

Procesul de integrare în societate incepe în familie din timpul copilariei mici, 
cand intervin primele contacte sociale și experiente de viata (socializarea primara sau 
socializare de baza), și continua de-a lungul vieții omului, odata cu dobândirea unor 
statusuri și roluri succesive (socializare continua sau secundara). 
Parteneriatul familie – grădiniță  

Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolata, separata de alte influente 
educative ce se exercita asupra copilului și mai ales, de cea din familie. Educatia trebuie 
să se manifeste permanent ca o actiune coerenta, complexa și unitara a gradinitei și 
familiei. 

La intrarea în grădiniță, părinții sunt cei care detin toate informatiile legate de 
copil: stare de sanatate, obiceiuri alimentare, particularitati de invatare, mod de 
comportare, probleme în dezvoltare etc. 
în acelasi timp, grădiniță, ca prima 
institutie care se conduce dupa principii 
și metode stiintifice, detine mijloace 
specifice pentru valorificarea 
potentialului fizic și psihic al fiecarui 
copil. Imbinarea în parteneriat a 
informatiilor detinute de părinți cu cele 
ale gradinitei trebuie să fie în beneficiul 
copilului. 

Termenul 
de parteneriat presupune realizarea unei alianțe pentru atingerea unor obiective 
comune. Pentru ca parteneriatul să funcționeze  este nevoie de respect, încredere 
reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora 
și de asumarea în comun a drepturilor și responsabilităților. 
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Parteneriatul dintre grădiniță  și familie reprezinta o primă experiență relațională 
și de colaborare a părinților  cu persoanele profesioniste în domeniul educației. Cei mai 
mulți părinți manifesta deschidere, dorința de a colabora cu personalul grădiniței, dar 
se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini 
necorespunzatoare ale fiecaruia dintre cei implicați. 

Uneori, părinților  li se poate reproșa: neimplicarea (absența la orice activitate 
propusă de grădiniță, lipsa de responsabilitate (consideră că sarcina educării copilului 
aparține exclusiv instituției de învățământ), critica nefondata a acțiunilor desfășurate 
în grădiniță , timiditatea (lipsa încrederii în sine, a capacității de a se implica în 
activitatile educative), minimizarea rolului gradinitei în dezvoltarea copilului 
(consideră că rolul gradinței este doar  acela de a asigura supravegherea copilului pe o 
perioadă limitată de timp), individualism (ignorarea importanței relațiilor sociale pe 
care copilul le stabileste cu adulții și  cu vârstnicii din grădiniță , sunt interesati numai 
de achizitiile propriului copil), conservatorism (reacția de respingere a ideilor noi). 
Ateliere de lucru cu părinții  

Sunt activitati pe teme de interes pentru părinți, care se desfasoară la inițiativa 
educatoarei, a personalului medical al gradiniței sau a consilierului scolar. Atelierele 
presupun implicarea activă și directa a adulților și au ca scop formarea și dezvoltarea 
competențelor parentale ale acestora. Ele pot fi organizate sub forma de jocuri, joc de 
rol, activitați pe centre etc. Alături de părinți, pot participa și copii. Este important ca 
grupurile constituite să nu depașească 20 de persoane și ca participarea să fie la libera 
alegere a adulților, întrucat astfel de activități necesită multă disponibilitate. 

Participarea părinților la activitățile de la grupă 
 

 Părintele poate participa ca simplu observator sau se poate implica în activitate 
alături de educator. Daca dorește ca parintele să participe activ, este bine ca educatorul 
să precizeze activitatile pe care să le desfasoare, în functie de aptitudinile și interesele 
acestuia. De exemplu, un părinte poate citi copiilor o poveste, îi poate învăța un cântec, 
un dans sau un joc. Implicându-se activ, părintele va putea observa felul în care decurge 
o zi în grădiniță: ce activitati se desfașoară, ce metode sunt folosite de către educator, 
care sunt materialele utilizate și, mai ales, își poate observa copilul în grupul de colegi, 
cunoaște progresele lui și cum ar trebui sprijinit acasă. Dacă părinții  sunt implicați în 
activitățile copiilor, educatorii pot observa în mod direct, felul în care aceștia 
motiveaza. 
Voluntariatul 

Ca voluntari, părinții își pot folosi cunoștintele și abilitățile pentru sprijinirea 
grădiniței în asigurarea condițiilor optime de desfășurare a activităților educative 
precum și în elaborarea unor direcții de organizare și sprijin al gradinitei. Câteva dintre 
sarcinile pe care le pot avea părinții voluntari sunt: 
• Coordonarea și colaborarea în cadrul unor evenimente speciale. Aceștia caută resurse 
pentru desfașurarea unor activități sau proiecte, ajută la desfășurarea acestora, pot 
participa și ajuta la organizarea excursiilor, a vizitării unor obiective turistice etc. 
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• Desfășurarea unor acțiuni de reparare și îmbunătățirea a bazei materiale a grădiniței. 
Părinții pot ajuta la zugravirea unor spații, vopsirea jucăriilor din curtea gradiniței, 
amenajarea spațiului de joacă, repararea aparaturii electrice etc. 
• Supravegherea pe terenul de joacă. Alături de educatori, părinții pot supraveghea 
copiii în curtea gradiniței, pot ajuta la organizarea jocurilor. 
• Colectarea de fonduri. Folosindu-și talentele, părinții pot organiza, în cadrul unor 
proiecte speciale, acțiuni de colectare a fondurilor. De exemplu, organizarea unei 
tombole cu obiecte confecționate de părinți (articole tricotate, jucării, picturi etc.), a 
unei expoziții cu vânzare, identificarea și contactarea unor sponsori din comunitate etc. 
  
 
Bibliografie: 
 
Curriculum pentru învățământul preșcolar 2019 
https://www.didactic.ro 
https://www.rasfoiesc.com/educatie/didactica/grădiniță /Grădiniță -familia-si-
comunitat31.php 
https://www.google.com/search?q=parinti+si+copii&rlz=1C1CHZN_roRO922RO92
4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiMtprD5tz1AhVj7rsIHXKSCcIQ
_AUoAXoECAIQAw#imgrc=ruQdotw6LKFC3M 
 
 
             
 
             
  

727



 

  IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

                                    
Prof. pentru învățământ preșcolar: Lăcătușu Ramona Ionela 

Grădinița cu P. N. ,,Sf. Nicolae’’, Tg - Cărbunești, jud. Gorj 

 
                                                                     
 

    ,,Toate rezultatele, bune sau rele, sunt în cele din urmă bune, deoarece acestea ne 
furnizează feedback-ul care ne poate ghida, indicându-ne cum să acţionăm în 
continuare şi modalităţile prin care putem fi mai eficienţi.’’ (Schmoker, 1996, p. 3) 
 
      Parteneriatul educaţional este o formă de cooperare, colaborare şi comunicare în 
sprijinul copilului. Acesta presupune o unitate de cerinţe, decizii, opţiuni şi acţiuni 
educative între factorii implicaţi în acest proces. Educația copilului este realizată de 
toți adulții care îl susțin în dezvoltare și cu care copilul intră în contact.Parteneriatul 
educațional propune schimb de experiență ,de opinii și de valori între adulții din 
preajma copilului. 
       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.   

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. 
         Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa copiilor constituie momente 
de cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ. 

Participarea părinţilor la activităţile demonstrative permit 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 implicată de la început în 
programe 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 

728



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. 

Fiecare copil este unic, acest fapt fiind determinat de particularătăţile individuale 
precum şi de influenţele socio-culturale ale comunităţii în care trăieşte şi se dezvoltă 
copilul. Educaţia copilului este realizată de toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu 
care copilul intră în contact. Parteneriatul educaţional propune schimb de experinţă, de 
opinii şi de valori între adulţii din preajma copilului. 

Ocaziile cu care se organizeaza serbari in gradinite sunt diverse. Astfel, de 1 
Decembrie- Ziua Nationala a Romaniei- decorul salii de grupa poate primi un aspect 
festiv, sarbatoresc( steaguri, baloane, imagini reprezentative, etc.) Parintii pot participa 
alaturi de copii si de educatoare, dansand si cantand melodii populare romanesti. 
Altadata aceasta serbare poate primi caracter de sezatoare iar sala sa fie transformata 
intr-un mini- muzeu cu obiecte de arta populara. Copiii, imbracati in costume populare 
romanesti, recita poezii, canta, spun proverbe, ghicitori, au posibilitatea sa-si manifeste 
liber initiativele si originalitatea, sa-si dezvolte sentimente patriotice.  

 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, 
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. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie organizat corect, duce la o educaţie 
solidă, fără pericol de eşec şcolar mai târziu. 

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.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. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ecaterina Adina Vrăşmaş, Educaţia copilului preşcolar, Bucureşti, Editura Pro 
Humanitate,1999; 

Stern, H.H., Educația părinților în lume, București, Editura Didactica și 
Pedagogia,1972.                                                                                                                                
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,,Bucurii de sărbatoare’’     

    

Colegiul naţional - Pedagogic ,,Regina Maria’’ Deva 

Prof. înv. preşc. Lăscuş Elena 

 
 În ţara noastră, unele dintre cele mai frumoase tradiţii au loc în anotimpul iarna, 
anotimp ce trezeşte în sufletul copiilor atâta emoţie cât şi bucurie. Acum cei mici îl 
aşteaptă pe Moş Crăciun, acum se aud clinchete de zurgălăi şi cântec de colindă, acum 
cei mari îşi fac timp să vorbească  copiilor despre Sărbătoarea creştină a Naşterii 
Mântuitorului Isus Hristos. 

Mici şi mari învăţăm să fim mai buni, mai iertători. 

Fiecăruia dintre noi îi revin în minte şi în suflet amintirile copilăriei, cu zăpezi 
bogate şi prevestitoare de rod îmbelşugat, cu colinde şi cu clinchete de zurgălăi care ne 
umplu sufletele de bucurie. Ne  mai amintim cu drag de mirosul de brad şi de cozonacii 
proaspăt scoşi din cuptor, de nerăbdarea cu care aşteptam darurile pe care moşul cel 
bun le lăsa sub pomul de iarnă.Vreau să vă prezint  o activitate de o zi (integrată) Tema 
zilei: ,,Moşul Nicolae trece pe aici’’ 

 

                                                       Scenariul activităţii  
 
      Tema zilei: ,,Moşul Nicolae trece pe aici’’! activitate integrată 

       Întâlnirea de dimineaţă: ,,Iarna a sosit în zori şi ne-aduce sărbători!”   

   Activitatea debutează cu,, Întâlnirea de dimineaţă’’. Salutul - Folosind metodele 
interactive ,,Cerc interior, cerc exterior”. Se formează două cercuri, unul în interiorul 
celuilalt , în funcţie de bulgărele primit  mare sau mic. Educatoarea împreună cu copiii  
va rosti versurile :       

                 „Dimineaţa a sosit 

                  Toţi copiii au venit 

                  În cerc să ne adunăm 

                  Şi frumos să salutăm’’. 

      La rândul lor, copiii din cercul interior se vor întoarce şi îi vor saluta pe cei aflaţi 
în spatele lor  din cercul exterior (bulgărele mare sau mic) prin strângere de mână. Jocul 
se repetă de 3 ori pentru a da copiilor, posibilitatea de a se saluta cu cât mai mulţi 
colegi. Pentru  a-i aşeza pe copii în semicerc vom cânta împreună cântecelul Tranziția 
„Mâinile frumos le dăm” Prezenţa - Pe măsuţă sunt aşezate jetoane cu (fete, băieţi) cu 
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poza fiecărui copil. Educatoarea face prezenţa. „Câte fete, băieţi sunt azi la grădiniţă?”. 
Copilul care îşi aude numele va veni să caute jetonul  (fată, băiet) pe care este lipită 
poza (ei, lui ) aşezând-o pe tabla magnetică. Calendarul naturii : Le voi spune copiilor 
că vom completa calendarul naturii: anotimp, luna, vremea; se completează imaginea 
ce reprezintă starea vremii respective).  

    „Calendaru-i supărat că nu este completat!” (se recită aceste versuri înainte de 
completarea calendarului) 

         „Calendaru-i încântat/Că este iar completat!” (se recită aceste versuri după 
completarea calendarului) ,,În ce anotimp suntem?” 

         ,,Cum ne dăm seama că suntem în anotimpul iarna?” 

         ,,Cu ce ne îmbrăcăm în acest anotimp?” 

              ,,Cine vine şi aduce cadouri copiilor în anotimpul iarna?” 

Noutatea zilei: Se face prin salutarea musafirului ,,Iarna a sosit în zori şi ne-aduce 
sărbători!” - este marcată de ,, Spiriduşul Moşului’’ 

Scrisoarea 1 

 Împărtăşirea cu ceilalţi– Anunţ copii care este tema zilei ,,Moşul Nicolae trece pe 
aici’’!. Se spune că atunci când cad primii fulgi de omăt, sfântul Nicolae îşi scutură 
barba. Odată cu venirea iernii, ne pregătim pentru  Sfintele sărbători, curăţându-ne casa 
şi sufletul, iar azi vom învăţa ce trebuie să facem ca Moşul să vină la noi.  

        Educatoarea va iniţia o discuţie despre tema studiată în această săptămână  prin 
poezia   ,,Moş Nicolae’’- Memorizare ( Anexa ) 

Moş Nicolae 

Bunul, Moş Nicolae, 

Lin soseşte în odaie, 

Şi-n ghetuţele curate 

Încep iute să se-arate: 

Biscuiţi şi caramele. 

Fructe dulci şi bombonele. 

Cadoul nr. 1 se află prima probă pentru copii: ,,Vom lucra pe centre de activitate; 

Tranziţia: ,,Câte unul tra,la,la/ Eu mă aşez la măsuţa mea.’’  

 Artă:,, Nuielușa ( lipire, decorare cu bobițe de polistiren ) 
          ,,Acadea’’- înșirare pe sârmuliță 

  Joc de rol: ,,De-a gospodinele”(,,Ornăm Turta dulce”).  
 Ştiină: Ajută-l pe Moş Nicolae să îşi găsească  măgăruşul – Labirint ( Anexa) 

            Formează grupe cu cizmuliţe de acelaşi fel ( Anexa ) 
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 Construcţii: ,,Casa Moşului” „Fabrica de jucării” 
Tranziţia - ,,Dacă vesel se trăieşte” ( joc cu text şi cânt). Jocurile pe centre  sunt 
încheiate cu  metoda ,,Turul galeriei”. 

Gustarea 

Trenziţia: Rândul iute îl formăm, mergem ca să ne spălăm. 

Trecerea la activităţile pe domenii experienţiale  
 

 

Scrisoarea 2 

Cadoul nr.2 / Prima activitate: DLC - „Legenda lui Moş Nicolae”: lectura educatoarei 

SCOP:  Formarea creativității şi expresivității limbajului oral; Ce?,Cine?,De ce ?,Unde 
?,Când? 

Tranziţia-  „Mâinile frumos le dăm” 

Scrisoarea 3 / Cadoul nr. 3    

A doua activitate pe domenii experienţiale, care aparţine Domeniului Om şi societate  

Tema activităţii: ,, Decorăm ghetuţa” /Activitate practica / DOS. 

Scopul activitatii: Insuşirea unor cunoştinte elementare despre particularităţile 
materialelor, despre folosirea celor mai simple metode de lucru; ( lipire, decorare, 
şnuruire ); formarea unor priceperi şi deprinderi de munca practică; educarea simtului 
şi gustului estetic; dezvoltarea unor calităţi de voinţă şi caracter; dezvoltarea operaţiilor 
gândirii : analiza,sinteză,comparaţie.  

      Voi explica pe rând copiilor ce sarcini au de îndeplinit, după care copiii vor lucra. 
Familiarizarea copiii cu materialele, sarcinile de lucru şi obiectivele urmărite. Voi 
urmări activitatea copiilor   şi voi interveni ori de câte ori va fi nevoie. Aprecierea  și 
analiza lucrărilor. După terminarea lucrărilor, le voi aşeza  la expoziţie în faţa clasei. 
Voi face analiza  

lucrărilor împreună cu copiii. Le voi adresa copiilor întrebări legate de activitatea 
desfăşurată: Cum s-a numit activitatea ? Ce poate Moşul Nicolae să pună în ghetuţe 
…? Von cânta melodia ,,Ghetuţele”. 

Tranziţia-  „Mâinile frumos le dăm”, face trecerea la activităţile ALA 2   

   Jocul distractiv: ,,Cursa ciznuliţelor’’ (joc cu caracter sportiv). Copii vor fi împărţiţi 
în două echipe cu număr egal de jucători.  

        Echipa cizmuliţelor roşii cu faţă veselă roşie şi echipa cizmuliţelor roşii cu faţă 
veselă gălbenă. Ei vor fi aşezaţi unul după altul. Primul din fiecare echipă pleacă, 
încarcă  cizmuliţa cu matetial mărunt întoarcându-se  la echipă sa. Predă  cizmulița 
colegului  care urmează acelaş traseu. Ambele echipe pornesc la semnalul dat. Când 
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toţi membrii dintr-o echipă a ajuns la primul jucător, jocul se încheie. Câştigă echipa 
care  a terminat prima. 

        La finalul activităţii vom evalua toată activitatea zilei prin metoda ciorchinele. 

 

Bibliografie: 

 

1. Activitatea integrată din Grădiniţă - Ghid pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar, Editura Didactica Publishing House, 2008
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 PRIN PARTENERIAT ȘCOALĂ – FAMILIE  

 
Laslou Elena Georgeta,  

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea 

 
  Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări. Cu toții suntem 
puternic influențați de schimbarile majore din cadrul societății actuale.  

În contextul pandemiei globale și școala a trecut prin schimbări majore și a fost 
nevoită să se adapteze rapid la un ritm incert, atât pentru părinți, elevi, cât și pentru 
profesori. O perioadă mare de timp, școala din clasă ”s-a mutat” în mediul online, iar 
profesorii au fost nevoiți să predea de acasă. 

Conform unui studiu, „distanțarea și statul acasă au deconectat milioane de copii 
de educația tradițională și au lăsat puțin timp părinților să se pregătească pentru a 
susține educația copiilor lor acasă”. 

În acest context, care sunt și cum se modifică rolurile familiei și ale școlii, în 
educația copiilor?  

Studiile și cercetările contemporane atestă faptul că în activitățile școlare și 
extrașcolare în care sunt implicați părinții, elevii obțin rezultate mai bune, comparativ 
cu aceleași activități, dar în care părinţii nu sunt implicaţi. Gradul de implicare al 
părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor, influenţează rezultatele acestora în sens pozitiv: 
cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât rezultatele copiilor sunt mai bune.  

Cu atât mai mult, în contextul acestor vremuri, cunoașterea și înțelegerea familiei 
în calitate de partener constant și autentic, devine extrem de importantă pentru școală. 
În acest context, pentru a sprijini familia, școala trebuie să ia act de aceste schimbări, 
prin atitudini și comportamente noi, adecvate.  

Obișnuiți fiind ca activitățile școlare și extrașcolare să se desfășoare cu prezența 
fizică în școală, școala online a devenit o provocare pentru noi toți. Adaptarea la școala 
online a fost un proces dificil, care a stârtin tot felul de emoții și temeri, atât pentru 
profesori, cât și pentru elevi și părinți.  

Situația poate să devină și mai provocatoare în cazul în care orele online se 
desfășoară cu elevi care prezintă dizabilități intelectuale și alte dizabilități asociate, 
precum: tetrapareză, hidrocefalie, encefalopatie, microcefalie, malformație generală 
complexă, epilepsie, paralizie cerebrală, retard grav neuromotor.  

Chiar dacă acea perioadă nu a fost deloc una ușoară, școala online a însemnat 
totuși școală pentru toți elevii.  

Aparatura și o conexiune foarte bună la internet, au fost aspecte importante 
pentru a putea desfășura activitățile online, însă nu suficiente. Rolul esențial în 
desfășurarea activităților online (școlare și extrașcolare), l-au avut relațiile de 
colaborare cu familiile elevilor, parteneriatul școală-familie. Părinții au fost cei care au 
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acordat asistență tehnică copiilor pentru logarea pe platforma educațională și suport 
fizic și emoțional pe toată durata desfășurării activităților. În aceste vremuri, mai mult 
ca oricând, este foarte important ca părinții să devină parteneri și să se implice cât mai 
mult în relația cu școala. Astfel, cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut 
acasă cât și conceptul de școală online, a fost o oportunitate de a întări relația familie-
școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.  

În acea perioadă, întâlnirile desfășurate online, au reprezentat pt majoritatea 
elevilor noștri, cam singura cale de socializare în afara familiei. Așa că ne-am propus 
ca toate activitățile desfășurate, să fie cât mai vesele și distractive. 

În luna decembrie, împreună cu elevii clasei a V-a și familiile acestora, am 
organizat activitatea extrașcolară ”În așteptarea Sărbătorilor de Iarnă”. Sărbătoarea 
Crăciunului este un moment important atât din punct de vedere religios cât și laic, iar 
pentru copii este prilejul de a cunoaște și prelua tradiții populare românești și de a face 
o bucurie celor dragi. 

Activitatea s-a desfășurat pe platforma G Suite For Education și a avut ca durată, 
60 minute. Activitatea a avut ca scop crearea unei atmosfere de bucurie, veselie, 
destindere dar și emoție pozitivă, prin implicarea elevilor și a familiilor acestora, în 
activități specifice Sărbătorilor de Iarnă. 

Activitatea a avut următoarele obiective: dezvoltarea atenției; cunoașterea 
tradițiilor și a obiceiurilor legate de Crăciun; stabilirea unor legături între obiceiurile 
legate de Sărbătorile de Iarnă și practicarea acestora; sincronizarea unor activități 
simple de ritm și mișcare; prezentarea unor momente artistice gândite de elevi (cu 
sprijinul familiilor acestora); transmiterea unor mesaje legate de Sărbătorile de Iarnă 
(metoda de transmitere a mesajului a fost la latitudinea fiecărui participant).   

Programul artistic a cuprins constituirea unor enunțuri pe baza unui șir de 
imagini care reprezintă sărbătorile de iarnă, crearea unor scurte povestiri orale după o 
suită de imagini, cântecele de iarnă pentru copii, colinde în limba română și limba 
maghiară, un scurt material PPT adaptat nivelului de înțelegere al elevilor, referitor la 
semnificația Crăciunului, un cântecel de Crăciun în limba engleză.  

La finalul programului artistic, participanții (elevii, părinții, profesorii) au 
prezentat diferite mesaje legate de Sărbătorile de Iarnă, sub forma unor felicitări sau 
lucrări artistice. 

Într-adevăr, nu este ușor să deții controlul în spatele unui ecran și să faci ore 
online, însă cum se spune că toate lucrurile au și o parte pozitivă, cred că marele avantaj 
al acestei perioade a fost faptul că elevii au putut fi văzuți în mediul lor – am putut 
observa care este comportamentul lor acasă, ce obiceiuri au, ce dificultăți întâmpină, 
cum sunt în raport cu familia. Și bineînțeles, timp mai mult petrecut cu părinții elevilor. 

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe 
pozitive pentru fiecare dintre noi. Însă, îndiferent de forma în care se desfășoară actul 
educațional – în clasă sau acasă, școala şi familia sunt două instituţii care au nevoie 
una de alta. Şcoala şi familia trebuie să dezvolte un parteneriat bazat pe încredere şi 
respect reciproc, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului 
şi comunicării de idei. 

În concluzie putem spune că educaţia nu este un proces de care este responsabilă 
în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii. Este un proces al cărui succes depinde de 
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colaborarea dintre cei doi parteneri. De aceea, este atât de important să existe o 
comunitate unită, în care fiecare partener să contribuie cu resurse, dar și cu compasiune, 
pentru același scop: binele copiilor.  

Și atunci când reușești măcar o parte din ceea ce ți-ai propus, te bucuri de bucuria 
elevilor dar și de recunoștința părintelui. 
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - FAMILIE  

ŞI EFECTELE LUI ASUPRA ELEVULUI 

 
Pr. Prof. Lazăr  Liviu –  

Şcoala Gimnazială ,,Teodor Bălăşel"- Ştefăneşti (Vâlcea) 

 
           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 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 membrii 
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, aceastea 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”.   
            Gradul de implicare al 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. 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. Avem în 
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vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formala 
a copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce 
include familiile și comunităţile.  
            Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, 
beneficiari sunt elevii. Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o 
informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi 
pregătireapărinţilor 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; 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. 
         În realizarea prezentei cercetări am plecat de la premisa că familia, în orice 
societate, joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului deoarece 
ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale 
psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare 
fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu societatea și, de asemenea, constituie 
matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale. 
Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea copilului 
deoarece își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia edificiului depinde 
de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este acela de a pregăti copilul 
pentru viață oferindu-i cel mai potrivit cadru în care să își formeze principalele 
deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra realității și pentru 
formarea primelor principii de viață. 
            Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
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. 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. Parteneriatele trebuie văzute 
ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi. Ele nu mai sunt de 
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mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura 
relaţiilor publice.  

Parteneriatele dintre școli şi familii 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  şi pot crea un mediu 
mai sigur în şcoli. 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 

  
- Ezechil, Liliana, ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002;  
- Stăiculescu, Camelia, ,,Şcoala şi comunitatea locală - parteneriat pentru educaţie”, 
2007. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

,,Vine, vine Moş Crăciun!’’ 

 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BĂRNUȚIU” BLAJ-TIUR 

Coordonatori proiect, Prof. înv. primar LAZĂR GEANINA 

 
 

Aprobat                                                                                           

Director, Prof. Z P A                                                    
 

ARGUMENT: 

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, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de 
suflet. 

Crăciunul semnifică primirea  şi oferirea  cadourilor, timpul  petrecut  alături de 
familie, bucurie, doar  obiceiurile  fiind  cele  care  variază în funcţie  de ţara  şi istoria 
fiecărui  popor  în parte. În  această  perioadă, fiecare dintre noi, primeşte  şi dăruieşte 
multă iubire  şi căldură  sufletească. 
          Acest  fapt  se poate observa  şi  în  entuziasmul cu care se fac  pregătirile  pentru 
această sărbătoare, la  şcoală sau  în familie. Copiii sunt  cei  care aşteaptă cu  nerăbdare 
şi bucurie  venirea lui Moş Crăciun, iar  veselia  lor se exprimă  atât  prin  colindele 
tradiţionale, cât  şi în realizarea unor  lucrări literare şi  plastice sub formă de desene, 
colaje, felicitări specifice  acestei sfinte  sărbători. Acesta este unul  dintre argumentele  
acestui  proiect, care  ne  determină ca, anul acesta, să oferim prilejul  tuturor  copiilor  
să  îşi  exprime   bucuria  sosirii Crăciunului  așa cum știu ei mai bine. 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

o Elevii învățământului primar ai Școlii Gimnaziale ,,Simion Bărnuțiu” Blaj – Tiur  
 

PERIOADA: 

o 16.12.2021 – 23.12.2021 

SCOPUL: 

o Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor prin realizarea unor 
lucrări originale pe tema dată;. 

o Sărbătorirea Nașterii Domnului prin cântec, dans și voie bună. 

OBIECTIVE: 
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o Cunoaşterea tradiţiilor şi sărbătorilor specifice Crăciunului; 
o Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul iarna ; 
o Cultivarea sensibilităţii cromatice și artistice a copiilor şcolari. 
o Colectionarea si prezentarea unor imagini  de la diferite evenimente  crestine; 
o Cunoasterea si descrierea traditiilor si obiceiurilor crestine; 
o Achizitionarea valorilor educative si  morale crestine; 

RESURSE UMANE: 

o Elevii învățământului primar ai Școlii Gimnaziale ,,Simion Bărnuțiu” Blaj – Tiur  
 

o Învățătoarele Școlii Gimnaziale ,,Simion Bărnuțiu” Blaj –Tiur  
 

RESURSE MATERIALE: 

o Coli albe și colorate pentru ornamente, acuarele, creioane, markere, CD-uri, 
calculator, costume și decoruri pentru programul artistic, aparat de fotografiat. 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE: 
o Confecționarea de felicitări și ornamente specific sărbătorilor de iarnă; 
o Prezentarea momentului artistic.. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

o Expozitii cu lucrari ale  copiilor; 
o Programul artistic( cântece și poezii de Crăciun) 
o Portofoliu 
o Album foto cu poze din timpul serbarilor 

CONȚINUTUL PROIECTULUI 

,,Vine, vine Moș Crăciun!” 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA LOCUL 
DESFĂȘURĂRII 

DATA RESPONSABIL 

 

1. 

 

 

“Să întâmpinăm 
Crăciunul!” 

Ornamente și desene 
destinate sărbătorii” 

Sala de clasă 

 

 

 

16.12. 

2017 

17.12. 

2021 

Prof. înv. primar 

Bîrlea Aurelia 
Cristina 

Lazăr Geanina 

 

2. 

,, Vizionăm un film” 

Vizionarea filmului 
,, Moș Crăciun” 

Sala de clasă 20.12. 

2017 

21.12. 

2021 

Prof. înv. primar 

Bîrlea Aurelia 
Cristina 

Lazăr Geanina 
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Vizionare de desene 
animate specifice 
Crăciunului 

 

 

3. 

“Obiceiuri de 
Crăciun și Anul 
Nou” 

Serbare pe școală 

 

Sala de clasă 

 

 

23.12. 

2021 

Prof. înv. primar 

Bîrlea Aurelia 
Cristina 

Lazăr Geanina 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

Tradiții și obiceiuri 

Colinda 
 

 

Autor:  LAZĂR MAGDALENA 

Instituția: Grădinița Samariteanul nr. 2 Sebiș 
 

 

 Crăciunul este o sărbătoare veselă, dinamică, frumoasă, presărată de tradiții și 
cântece de bucurie, este o sărbătoare a recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Când se 
apropie Crăciunul, forfota domină peste tot. Din păcate în zilele noastre s-a denaturat 
și oamenii uită esențialul. Adică cadouri, Moș Crăciun pe primul loc... Un murmur 
festiv de entuziasm exista...    

   În România, sărbătoarea Crăciunului are ca tradiție o seamă de ritualuri și 
obiceiuri. Până nu demult iarna sporea în frumusețe, mai ales dacă și ningea! Ninsoarea 
devenea o sursă de magie, era o frumusețe înghețată atât de răpitoare! Neliniștea, 
bucuria și zarva copiilor creștea pe timp ce se apropia sărbătoarea magică! Oamenii au 
treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu... Pe hornuri se ridică fumuri 
ademenitoare și dătătoare de curaj si visare, fumuri care te îmbie la povești pentru copii 
spuse lângă căldura primitoare a cuptorului încins și a mirosului de cozonac. Acum 
doar bucuria cumpărăturilor, a cadourilor de Crăciun mai trezește emoții frumoase,dar 
și acelea posibil virtual, acum în această perioadă de pandemie. Sărbătorile de iarnă 
fără colindele tradiționale ar fi lipsite de magie și cântec, iar noi, românii păstrăm 
tradiția colindatului din generație în generație, ca o moștenire și o transmitem mai 
departe.  

Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului nostru.Una 
dintre cele mai reprezentative, din punct de vedere al tradițiilor,  respectate în această 
sărbătoare este colinda. Cu siguranță colindele păstrează această latură evlavioasă, ce 
prevestește Nașterea Domnului , însă mai presus de încărcătura religioasă a colindului, 
acesta simbolizează tradițiile și identitatea noastră, ca popor și anume poporul român ! 
Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși până în zilele noastre. 
Colindul este zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el transmite o veste de la 
Dumnezeu. Colindătorii merg cu voioșie din casă în casă să anunțe Nașterea Pruncului, 
ca niște solii binecuvântate de Dumnezeu ! Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui 
Hristos, așadar o bună-vestire. Amintim aici cum Apostolii au fost trimiși să dea de 
știre lumii întregi de venirea Fiului lui Dumnezeu întrupat și apoi înviat în lume, așa 
sunt meniți și colindătorii să facă acest lucru în fiecare an. Adevăratul colindat se 
desfăşoară în seara şi noaptea de Crăciun.  
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Colindătorii se adună în cete bine rânduite și merg la colindat, să transmită vestea 
din casă în casă și să împartă binecuvântări cerești în inima fiecărei locuințe. Fiecare 
grup îşi alege un conducător numit de obicei „vătaf“ sau „jude“. Colindătorilor propriu-
zişi li se alătură câţiva flăcăi cu sarcina să poarte, în saci şi traiste, darurile primite. Pe 
vremuri, fiecare ceată putea să ia la colindat numai o anumită parte a satului, având 
grijă să nu pătrundă în zona ce se cuvenea alteia. Odată intraţi în curtea casei, 
colindătorii îşi deapănă repertoriul înaintea membrilor casei, adunaţi în prag. Cântecele 
sunt întotdeauna însoţite de dansuri. După ce cântecele şi dansurile din faţa casei s-au 
terminat, gazda îşi invită colindătorii în casă. Aici, înainte de aşezarea la masă pentru 
ospăţul comun, vătaful cetei porunceşte să se cânte alte câteva colinde 

Sărbătoarea Crăciunului este anunțată prin obiceiul copiilor de a merge cu colinda 
și cu Steaua, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. De asemenea, o veche tradiție este 
„mersul cu icoana”, un fel de colindat care se face de către oamenii comunității locale 
cu icoana Nașterii Domnului, binecuvântându-se casele și creștinii. Colindele de iarnă 
sunt texte rituale cântate, închinate Crăciunului și Anului Nou. Originea lor se pierde 
în vechimile istoriei poporului român. Evocând momentul când, la nașterea lui Iisus, 
s-a ivit pe cer steaua care i-a călăuzit pe cei trei regi magi la locul nașterii, copiii - câte 
trei, ca cei trei magi - merg din casă în casă cântând colindul „Steaua sus răsare...”, 
purtând cu ei o stea. Ajunul Crăciunului începe cu colindul „Bună dimineața la Moș 
Ajun!”, casele frumos împodobite își primesc colindătorii. Aceștia sunt răsplătiți de 
gazde cu fructe, covrigi, dulciuri și chiar bani.  

   Colindele se pare că ar data încă din perioada precreștină, atunci aveau o 
încarcătură diferită de ceeace simbolizează astăzi, fiind cântece păgâne, evocate în 
perioada serbărilor Solstițiului de iarnă, pe care oamenii le celebrau dansând în jurul 
focurilor și monumentelor de piatră. 

Se spune că scopul acestor incantații era de a alunga spiritele rele și de a aduce 
belsug și bogăție a roadelor pamantului. Terminologia cuvantului vine din latinescu 
„Calendae Ianuarii”, denumire pe care o aveau sărbătorile păgâne din preajma Anului 
Nou. Tradițiile erau și atunci, ca și acum, de a impărți colaci și daruri colindătorilor, 
pentru a avea belșug și în anul ce vine. 

Odată cu creștinitatea, colindul a căpătat noi valențe, luând drumul bătătorit de 
strămoșii noștri, care anunțau vestea nașterii Mântuitorului. De aceea, cele mai multe 
dintre colinde cuprind pasaje biblice, cum ar fi venirea magilor în ieslea nașterii Fiului 
lui Dumnezeu și chiar păstorii, primii colindători care au întâmpinat venirea Pruncului 
pe pământ. 

Prin colinde, care au la bază Biblia, se relatează în versuri întâmplările şi faptele 
ce au precedat Naşterea Domnului. Astfel, aflăm că „trei magi de la Răsărit spre stea 
au călătorit / şi-au mers până au stătut undâ era pruncul născut”. Aceştia i-au adus 
daruri: aur, smirnă şi tămâie. Colindele „O, ce veste minunată” şi „Steaua sus Răsare”, 
ne învaţă că Fecioara Maria naşte astăzi pe Mesia. În acelaşi timp, Naşterea Domnului 
este o împlinire a profeţilor: „Astăzi S-a născut Cel făr’ de-nceput cum au spus 
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proorocii.” Sfântul Evanghelist Luca relatează faptul că Fecioara Maria L-a născut pe 
Iisus în iesle, nemaifiind loc pentru Familia Sfântă în casele locuitorilor Betleemului... 
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TRADIȚII ȘI CULOARE  

ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE 

 

 

Prof. înv. primar: Leah Elena Georgeta,  

Liceul Tehnologic Telciu, Bistrița-Năsăud 

 
 

Fragment din sceneta școlară: ”Obiceiul semănatului” 

Semănătorii: Primiţi cu uratul?! 

GAZDA: Primim! Primim! 

 

Buna dimineata An Nou!  

Seaman grau si cu secara,  

Pana-n seara 

Sa rasara,  

Pana mane sa se coaca,  

Pana maine sa se faca,  

Sa fim cu totii voiosi,  

Sa ramaneți sanatosi,  

Ca merii,  

Ca perii,  

In mijlocul primaverii,  

Si ca toamna cea bogata,  

De toate indestulata. 

 

Urător :- Ninge, ninge ca- n poveste, 

                 Grâul de sub brazde creşte 

                 Iară pomii din grădină, 

                 Poartă ramuri de lumină. 
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                 Şi cum cade nea bogată 

                  Semne de belşug se- arată. 

                   

                    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. 

  Să-nvăţăm şi să muncim, pe părinţi să-i răsplătim. 

Urător;- Anul Nou care răsare 

                 Să vină cu zestre mare, 

                 Să vină cu sănătate 

                 Şi cu case- mbelşugate! 

                 Pe ai noştri dragi părinţi 

                 Ţină- i Domnul fericiţi, 

                 Bunicii cei buni cu noi 

                 Să n- aibă- n case nevoi 

                 Să bage mâna- n portofel 

                 Să dea bani la nepoţel! 

Urător:    Facem acum o urare şi doamnei învăţătoare: 

 Să trăiţi, să-mbătrâniţi, ca merii să înfloriţi! 

                 Să creşteţi, să educaţi, mulţi copii să luminaţi ! 

                 Sănătate, împlinire şi gânduri de fericire. 
 

                - Draga noastră- nvăţătoare 

                 Că ne- nvăţaţi cu răbdare, 

                 Dorim anul care vine, 

                 S- aveţi parte doar de bine, 

                  Grijile să v- ocolească, 

                  Şi belşugul să vă crească, 

                  S- aveţi numai sănătate, 

                  Realizări,  prosperitate! 
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Anul nou va puna-n palma, 

Ninsa ramura de brad, 

Focuri vii si ceasuri calme, 

Soare-n fiecare casa, 

Stele-n cer si grau pe masa. 

Miere-n inimi, miere-n floare 

Si belsug la fiecare, 

Prunci frumosi cu sanatate, 

Pace-n lume si dreptate. 

Fi-va vesnic vremea vie, 

La multi ani, cu bucurie, 

Ninsa ramura de brad! 

 

 

GAZDA: Aţi urat foarte frumos 

                 Acum odihniţi-vã puţin cã tare aţi obosit. 

                 Ia luaţi câte un mãr sau câte un covrigel ! 

 

Urător: La masã ne-am asezat 

                 Uratul am terminat, 

                 Iarã anul care vine 

                 Sã v-aducã numai bine! 
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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Grădinița ,,Prichindel” - Tecuci  

Înv. Prof. Preșc.: Leahu Ionela 

 
Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 

şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii 
noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării 
atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, 
aşa şi personalitatea copilului nu se poate contura fără un 
parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât 
se informează, absorbind din mediul familial primele 
impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi 
normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
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legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

În perioada sărbătorilor de iarnă, ne gândim adesea la Crăciunurile din copilărie, 
petrecute în familie. Așa că părinții care au acum copii mici știu că poate fi o perioadă 
destul de agitată în casa lor, dar plină de veselie și fericire. 

Pregatiti bunatati specifice acestei perioade: Turta dulce, ciocolata calda, biscuiti 
in forme specifice Craciunului (braduti, stelute), placinta cu mere si scortisoara sunt 
cateva dintre bunatatile pe care le puteti pregati impreuna cu cei mici si care vor umple 
cu mirosul lor intreaga casa. Timpul petrecut impreuna pregatind prajiturile contribuie 
la conectarea cu cei mici, iar bonus sunt bunatatile care vor iesi din cuptor, la care si 
micutii au contribuit. Chiar si cei mai mici pot fi implicati in aceasta activitate – le 

puteti oferi bucatele de aluat pe care sa le modeleze si 
forme cu care sa decupeze biscuiti si fursecuri. 

Inainte de Craciun, orasele se imbraca si ele in 
hainele de sarbatoare. O vizita in orasul iluminat festiv 
va va ajuta sa intrati si mai bine in atmosfera de 
sarbatoare. Faceti plimbari in oras seara pentru a vedea 

luminitele. Daca in oras se organizeaza si un mic targ de Craciun, cu vin fiert, ciocolata, 
turta dulce, decoratiuni, castane coapte, toate acestea vor deveni amintiri bogate 
senzorial pentru cei mici. 

In perioada sarbatorilor este intens promovata ideea de a-i ajuta si pe cei mai putin 
norocosi. Ideal ar fi sa putem face acest lucru in orice perioada a anului si sa le 
transmitem aceasta idee si celor mici. Pregatiti cadouri pentru copii in cadrul 
campaniilor care se organizeaza, povestindu-le celor mici de ce este important sa facem 
aceste actiuni. Sau contribuiti la a oferi mese calde celor nevoiasi. De asemenea, daca 
aveti un vecin singur sau in varsta, le puteti duce prajituri sau ceva cald de mancare, 
impreuna cu copiii. 

O alta activitate care se incadreaza in aceasta zona este sa sortati jucariile 
impreuna cu copiii si sa decida pe care ar vrea sa le ofere altor copii. Hainele care lor 
le-au ramas mici si sunt in stare buna pot de asemenea sa ajunga la copiii care au nevoie 
de haine si incaltari. 

     Exista numeroase posibilitati de a crea decoratiuni de Craciun din elemente simple, 
naturale sau pe care le putem recicla, dandu-le o noua viata. Iata cateva exemple: 

 coronita de Craciun din conuri de brad; aveti nevoie de 5 conuri de brad, mai 
mici sau mai mari, pe care sa le lipiti intre ele, astfel incat sa formeze un cerc; 
aplicati pe ele vopsea alba, argintie sau aurie; legati-i o panglica pentru a o putea 
agata undeva la vedere; 

 coronita din crengi de brad sau din nuiele, pe care sa atasati globuri mici si alte 
decoratiuni de brad; 
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 figurine de ipsos sau de lemn, cu forme si motive de Craciun, pe care cei mici le 
pot picta; 

 ornamente din conuri de brad pictate; 

 decoratiune realizata dintr-o portocala, in coaja careia introduceti cuisoare; este 
in acelasi timp o activitate senzoriala si de motricitate fina pentru copii; 

 fulgi de zapada din hartie alba sau lanturi din hartie colorata. 

De asemenea, inainte de a va apuca de lucru, faceti plimbari afara sau in padure, 
pentru a aduna materia prima: conuri de brad, crengute, crengute de brad, crengute cu 
boabe de macese, ghinde. 

Pe masura ce faceti aceste decoratiuni, asezati-le in diferite colturi ale casei, astfel 
incat sa aduceti atmosfera de Craciun peste tot. De asemenea, puteti decora geamurile 
cu spray care imita zapada sau acuarele lavabile, facand desene si motive de sarbatoare. 

Multe dintre activitatile prezentate pot fi realizate ascultand in fundal colinde si 
cantece de Craciun. Dar poate fi si o activitate de sine statatoare, in care sa ii invatati 
pe cei mici un colind cu care, dupa traditia noastra, sa mearga la colindat. Pentru rudele 
aflate la distanta, fie ca sunt in orase sau tari indepartate, fie ca situatia actuala din 
pandemie nu ne permite sa ne intalnim cu familia extinsa, putem face un video cu urari 
si cu colinde pe care sa il trimitem online. 

     Indiferent ce activitati de Craciun alegeti sa faceti cu copiii, daca le faceti zilnic  sau 
ocazional, bucurati-va de timpul petrecut in familie si incercati din cand in cand sa 
priviti lucrurile prin ochii celor mici. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

                                                                                      

Prof. înv. primar Leon Maricica           

Școala Gimnazială  Păuneşti /Vrancea  

 

 

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. 

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. 
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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. 

    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 . 

 Vizita – este o deplasare scurtă, de ce mult o zi, şi are ca scop atingerea unor 
finalităţi educaţionale concrete.  

 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,. 

 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 
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 Şedinţele cu părinţii – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. 
de psihologia copilului, procesul de învăţare, instituţia şcolară unde învaţă 
copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activităţi dorite de părinţi, pentru viitor. 

  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. 

  

754



 

IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 

Prof. Leu Georgiana  

Colegiul National Pedagogic “D. P. Perpessicius” Braila  
 

 

Educatia unui copil incepe inca din primele etape ale vietii iar cei care le indruma  
pasi sunt parintii. Rolul acestora in viata copiilor este primordial de aceea impreuna cu 
scoala intervin in dezvolarea micutilor. Astazi mai mult ca niciodata se simte nevoia 
unui parteneriat de baza intre parinti si scoala, scopul fiind acela de a creea si de  a 
mentine o legatura reala intre aceste doua institutii, care nu pot exista una fara cealalta.  

  Implicarea parintilor in activitatea scolara a copiilor ajuta la dezvoltarea 
emotionala a acestora si produce efecte pozitive. Avantajele implicarii parintilor sunt 
clare: nu doar comportamentul copilului se imbunatateaste, integrarea sa, dar si 
rezultatele sale scolare. Prin implicarea parintilor in activitatile educative ale copiilor 
se creaza intre acestia o complicitate care accelereaza increderea intre copii si parinti. 
Va exista astfel o adevarata continuitate intre activitatile desfasurate acasa si cele 
desfasurate la scoala. Cei care se implica impreuna cu copii lor in nenumarate activitati, 
sunt la curent cu toate trairile micutilor putand astfel sa ii ajute dandu-le sfaturi si 
ajutandu-i cu idei ingenioase vor culege mai tarziu roadele muncii depuse. Este foarte 
important sa ajutam copii sa se integreze deoarece se intampla ca uneori  acestia sa fie 
exclusi din grup din diferite motive. Astfel se poate intampla ca niciun cadru didactic 
sa nu reuseasca sa integreze un copil introvertit, in astfel de situatii parintii isi cunosc 
cel mai bine copilul si caracterul acestuia.  

Gradul de implicare al parintilor in viata scolara a copiilor influenteaza  nu doar 
rezultatele dar si comportamentul acestora, cu cat parintii colaboreaza mai bine cu 
scoala cu atat observam ca elevii sunt tot mai mult preocupati de actul educational.   
Beneficiarii acestei  legaturi stranse intre scoala, familie comunitate sunt desigur elevii.  

Obiectivul cel mai important al colaborarii dintre scoala si familie in perioada 
scolaritatii il reprezinta sustinerea eforturilor copiilor pentru ca acestia sa dobandeasca  
cunostinte multiple si sa obtine succesul scolar. Dupa familie, clasa reprezinta pentru 
elevi un al doilea mediu de socializare. Aici elevul va asimila notiuni de baza din 
materiile studiate, deprinderi sociale utile in viata.  

In activitatea pe care  o desfasor la clasa pun de fiecare data in evidenta abilitatile 
fiecarui elev, incerc astfel sa le intaresc increderea in sine. Un elev care are curaj sa isi 
exprime opinia este dezinvolt, respecta parerile celorlalti, devine participant activ dar 
si colaborator al cadrelor didactice. Sedintele si lectoratele ne permit sa mentinem o 
legatura stransa cu parintii si sa dezbatem eventualele probleme care pot aparea pe 
parcursul unui an scolar.  
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TRADIȚIILE ȘI OBICEIURILE POPULARE  

 
LUCA ELENA-LILIANA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN NEGREANU” 

DROBETA TURNU SEVERIN 

 
 

„Nimic nu-i mai frumos, mai nobil, decât meseria de dascăl, de grădinar de 
suflete umane, de călăuză a celor mai curate și 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 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. 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 și apreciați 
fără îndoială oriunde în lume. În furtunile veacului obiceiurile și traditțile 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. 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 dărui din nou. 

Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare în cadrul serbărilor 
cu preșcolariiș 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 lumea 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 traditților și obiceiurilor românești, armonia limbii române. 
Textele cântecelor și poeziilor, a colindelor, transmit urările de bine în legătură 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. 
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La vârsta preșcolară sunt greu de înțeles evenimentele petrecute de Crăciun, 
Boboteaza, Paștele.  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, 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 obișnuieste 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. În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbări, 
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. 

 
 

 BIBLIOGRAFIE: 

 
1. Ion Apostol Popescu: „Studiu de folclor și artă populară” -Revista „Invățământul 
preșcolar” 1-2 2000 

 

  

757



 

IMPLICAREA PĂRINŢILOR ÎN ACTIVITĂŢILE ŞCOLII 

 
GRĂDINIŢA NR. 1, LOC. CIOLPANI - ILFOV 

PROF. ÎNV. PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, LUMINIŢA MOHOREA 

 
 
 

          Implicarea părinţilor reprezintă un factor important în dezvoltarea şi creşterea 
copiilor, de aceea şi colaborarea cu şcoala poate îmbunătăţi procesul de educaţie. 
         Părinţii sunt, în general, parteneri activi in desfăşurarea unor programe care se 
desfăşoară în cadrul şcolii, fiind atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi 
extraşcolare, astfel acceptând şi rolul de factor răspunzător în devenirea propriilor 
copii.  
         De cele mai multe ori, părinţii aşteaptă mai mult de la şcoală  dar nu fac nimic 
pentru o relaţie mai stransă cu proprii copii, şcoala fiind responsabilă pentru educaţia 
copiilor, ceea ce poate nărui tot efortul depus de dascăli la orele de curs. 
         Din experienţă, pot afirma că legătura şcolii cu familia s-a îmbunătăţit 
considerabil, părinţii simţindu-se utili, reprezentând astfel un mai mare interes pentru 
şcoală. 
        Activităţile extraşcolare, sunt atractive la orice vârstă dacă sunt bine organizate, 
stârnind interes si bucurie chiar dacă necesită un efort suplimentar. Copiii se 
autodisciplinează deoarece prin asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, 
asumându-şi responsabilităţi, li se dezvoltă spiritul practic, dând posibilitatea fiecăruia 
să se afirme conform naturii sale. 
         Prin acest tip de activităţi dascălii au posibilitatea să-şi cunoască elevii, să-i 
dirijeze, să le influenţeze uşor şi mai frumos pregătirea pentru viaţă, iar realizarea lor 
depinde în primul rând de dascăli prin punerea în valoare a posibilitatilor şi resurselor 
de care dispune clasa de elevi. Prin prelungirea ei într-un context exterior şcolii orice 
activitate şcolară poate deveini extraşcolară. Părinţii sunt astfel puşi în faţa unei game 
variate de activităţi atrăgătoare, deşi marea majoritate a lor consideră că ei ştiu ceea ce 
este mai bine, pentru că ei aleg, acceptul copilului fiind cel care îi ajută să se implice 
şi să obţină ceva din ceea ce ei îşi propun şi astfel părinţii iîşi manifestă interesul şi 
aprobarea faţă de educaţia oferita de şcoală. 
          Pentru o mai mare implicare a părinţilor în activităţile şcolii sunt necesare 
programe de educare/implicare a părinţilor, care să fie cunoscute de elevi si părinţi  
elaborate de şcoală precum; 
• Implicarea de bună voie a părinţilor pentru ca sprijinul acordat să fie real; 
• Implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare; 
• Participarea părinţilor, alături de copii în activităţile de învăţare online; 
• Participarea la şedinţele cu părinţii sau la întâlnirile cu personalul şcolii; 
         In zonele rurale unde părinţii sunt mai ocupaţi cu problemele familiale,  trebuiesc 
implicate şi autorităţile locale care împreună cu factorii de conducere ai şcolilor trebuie 
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să găsească cele mai bune căi şi mijloace pentru rezolvarea cu succes a tuturor 
problemelor  ce ar putea apărea în educaţie. 
         Fără implicarea şi ajutorul părinţilor, sistemul educativ nu îşi poate îmbunătăţi 
singur căile prin care îşi poate imbunătăţi performanţa şi modul de lucru, aceştia pot 
veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare ca: 
• Excursii; 
• Concursuri; 
• Programe artistice care fac mai vizibile manifestările copiilor; 
• Expoziţii cu rezultatele muncii lor. 
       Tot acest gen de activităţi pot avea un impact mare în rândul părinţilor, care la 
rândul lor experimentează relaţii inedite cu copiii lor ceea ce îi determină să-şi schimbe 
în mod pozitiv atitudinea faţă de şcoală. 
       
 
  Bibliografie; 
 
• Maria Cernea / Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea procesului 

de invăţământ, în “ Invăţământul primar” Editura Discipol, 2000, Bucureşti; 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ LA FRĂŢĂUŢI 

 
Prof. înv. preşcolar Lupoaie Mihaela 

G. P. N. Nr. 1 ,,Iraclie Porumbescu,, Frătăuṭii-Noi, Suceava 

 

  
Cele mai frumoase sărbători ale românilor sunt sărbătorile de iarnă, care se 

desfăşoară între 30 noiembrie şi 6 ianuarie. Odată cu sărbătorile de iarnă asistăm la cele 
mai frumoase tradiṭii româneşti. 

Iarna se ṭin obiceiuri şi datini populare care provin din trecut, dar continuă şi în 
ziua de astăzi. Părinṭii, bunicii şi cadrele didactice se străduiesc  să colaboreze pentru 
a duce tradiṭia  mai departe prin copiii lor. Aceştia vor învăṭa la gradiniṭă sau la şcoală: 
colinde, uraturi, piese, scenete, pe care apoi le vor pune în practică la serbări sau atunci 
când vor merge la colindat , iar părinṭii îi vor susṭine pe copii în învăṭarea colindelor şi 
rolurilor, îi vor găti cu costume populare şi vor ajuta cadrul didactic în procurarea 
recuzitei necesare pentru organizarea serbării. 

Sărbătoarea naṭională Sfântului Andrei- Ocrotitorul României, deschide ciclul 
sărbătorilor de iarnă.  

Ĩn seara de 5 decembrie îl aşteptăm pe Sfântul Nicolae, considerat ,,ocrotitorul 
săracilor’’. Copiii îşi pregătesc de cu seară  ghetuṭele în care Sfântul Nicolae va pune 
dulciuri, fructe şi bani pentru cei cuminṭi şi ascultători şi nuieluşă pentru cei 
neastâmpăraṭi.       

Un obicei foarte cunoscut este colindatul care începe în seara de 24 decembrie şi 
poate continua şi pe 25 decembrie. La colindat participă grupuri de copii mari şi mici, 
care prin colinzile lor vestesc ,,Naşterea Domnului ,,. Copiii cântă colinzi cât mai 
frumoase şi deosebite pentru a încânta gazda prin frumuseṭea mesajului transmis. 
Colindatul are loc în curtea, casa sau sub ferestra gospodarului colindat.  Colindătorii 
vor fi recompensaṭi cu bomboane şi bani. Copiii din fiecare grup de colindatori la 
sfârşitul serii,când vor fi terminat de colindat numără banii şi îi impart cu bucurie între 
ei.  Vor putea cumpăra codouri celor dragi sau îşi vor cumpăra un lucru mult visat.    

Simbolul sărbătorilor de iarnă este  Bradul de Crăciun. Ĩmpodobitul bradului este 
un obicei care loc de la începutul lui decembrie până în ajunul Crăciunului. Se 
consideră că bradul aduce noroc, viaṭă lungă şi prosperitate. Cum ninge şi suntem în 
luna decembrie, copiii nu resistă să nu împodobească bradul în speranṭa că Moş 
Crăciun va veni mai repede la ei. Bradul este împodobit cu globuri, steluṭe, beteală şi 
instalaṭii lumioase, iar în vârful bradului o stea, simbol al stelei, care i-a călăuzit pe 
magi la pruncul Iisus. 

Ĩn seara de Ajun copiii îl aşteaptă pe Moş Crăciun care le aduce multe cadouri. 
Cât timp copiii sunt plecaṭi cu colinda, Moş Crăciun trece şi le lasă cadouri sub brad 
sau unora le aduce cât timp au dormit şi le găsesc cu mare bucurie sub brad dimineaṭa. 
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Pe 25 decembrie sărbătorim Crăciunul , Naşterea Domnului Iisus Hristos. Copiii 
merg împreună cu părinṭi la biserică îmbrăcaṭi în costum naṭional şi participă la slujbă, 
apoi cântă colinde cu învăṭătoarea lor şi primesc de la preot binecuvântări şi cadouri. 
Copiii mai mari îndrumaṭi de profesorul de religie vor susṭine în biserică, în mijlocul 
mulṭimii ,,Irozii’’un gen de teatru popular religios celebrând Naşterea Domnului cu 
personaje ca: Mesia, Maria, Iosif, magii, împăratul Irod, soldaṭi, păstori. 

Ĩnainte de a trece în Noul An, în seara de 31 decembrie, când gospodinele îşi 
pregătesc bucatele pe mesele şi îşi casa ordonează lucrurile prin casă, copiii pornesc să 
vestească venirea unui An Nou mai bun şi îmbelşugat. Copiii mai mici merg cu 
pluguşorul recitând clar şi răspicat pentru a aduce prosperitate şi belşug în casele 
oamenilor. Urătura este însoṭită de pocnete de bici, strigături şi sunete scoase de un 
instrument numit buhai care imită mugetul boilor. Copiii mai mari vor face diferite 
piese cu măşti, intrepretând diferite roluri:,,Capra’’, ,, Ursul’’, ,,Oprişenii’’, ,,Bujorul’’, 
,,Malanca’’. Şi cei mici şi cei mari vor fi răsplătiṭi cu bani de gazda care a primit uratori 
sau mascaṭi. Aceşti vor fi darnici cu copiii şi tinerii pentru a le merge bine în Anul ce 
vine. 

Ĩn dimineaṭa primei zile a Anului Nou copiii pornesc cu ,,Semănatul’’. Copiii au 
la ei o trăistuṭă decorată cu crenguṭe de brad, plină cu grâu din care iau câte o mână şi 
o seamănă în casa celui căruia îi urează belşug, prosperitate şi sănătate. 

Chiralesa se practică în ajunul Bobotezei, când grupurile de fete şi băieṭi însoṭesc  
preotul ce intră în casele sătenilor pentru a da binecuvântare de Bobotează. Copiii  
anunṭă venirea preotului strigând clar şi răspicat,, Ciraleisa!, Chiraleisa!, Chiraleisa!’’, 
ce semnifică,, Doamne Miluieşte’’.  Copiii sunt răsplătiṭi de gazde cu mere, prăjituri 
sau bani, iar în unele case sunt serviṭi cu mâncare de post. 

De Bobotează, pe 6 ianuarie copiii împreună cu părinṭii, îmbrăcaṭi în cojoace şi 
costume populare vor merge la biserică la slujbă , apoi se va merge în procesiune la 
,,Sfinṭitul apei,,  la râul care trece în apropierea localităṭii. Acest obicei al sfinṭirei apei 
încheie şirul sărbătorilor de iarnă. 

Toate aceste tradiṭii şi obiceiuri fac ca sărbătorile de iarnă să pătundă în sufletele 
copiilor, iar aceştia le să aştepte cu drag. 

               

Biblografie:                                                                         
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Profesor învățământ preșcolar: MĂDUȚA ALINA 

GRĂDINIȚA P. P. 7 ARAD 

 
 
            Educația înglobează ideea că la vârstele mici,  constituie baza procesului 
complex de formare a personalității. Reușita educațională a copilului depinde de 
implicarea tuturor agenților cu influențe asupra copilului, începând de la familie, 
instituții de educație până la comunitate. 
           Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii 
educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a 
tuturor acestor factorilori educativi: 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 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, 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 membrii 
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, aceastea 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). 
           Gradul de implicare al părinţilor în activitățile educative ale copiilor lor 
influenţează şi rezultatele acestora, în sens pozitiv. 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 trebuie să facă tot ce-i 
stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin cea  mai raţionala 
stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de 
personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formala a copiilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient 
această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului 
social ce include familiile și comunităţile.  Când şcolile, familiile și comunităţile 
lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt copiii. Colaborarea dintre şcoală şi 
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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 scoală se poare realiza prin parteneriate. 
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta copiii 
să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. Parteneriatele trebuie văzute ca o 
componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei de elevi.Strategiile uzuale de 
implicare ale părinţilor presupun participarea acestora în activităţi realizate în clasă, în 
excursii, la bibliotecă etc. 
         Este important ca, atunci când lucrează cu părinții, cadrele didactie să țină cont 
de o serie de aspecte extrem de importante: 
 - nu trebuie ignorate nici părerile, nici nevoile părinților;  
- accentul trebuie pus pe situații concrete, specifice;  
- părintele trebuie investit cu încrederea că este capabil să își crească propriul copil, și 
în acest sens, trebuie ajutat în dezvoltarea încrederii în sine și în propriile competențe 
, fără a-i condamna, stigmatiza și învinui;  
- fiecare individ are propriul bagaj de experiențe și competențe care pot fi valorificate 
în interesul copiilor și fiecare din aceste experiențe și competențe pot fi de folos; 
- cunoștințele trebuie să aibă o valoare practică;  
- trebuie implicați toți factorii co-educaționali: mame, tați, bunici și alte persoane 
implicate în educația copilului.  
         Adesea, în interacțiunea dintre cadrele didactice și părinții se ajunge la situații în 
care discuțiile nu se finalizează, se învârt în jurul aceluiași punct, se împotmolesc sau 
continuă cu controverse neproductive. Totul ar fi mult mai simplu dacă s-ar înțelege ce 
s-a întâmplat de fapt și, în felul acesta, ar fi posibilă identificarea unor soluții și fiecare 
ar putea reacționa adecvat.  
         Cercetările arată că o abordare multidisciplinară, cu implicarea constructive a 
părinților, copiilor, cadrelor didactice și profesioniștilor este esențială pentru 
soluționarea problemelor comportamentale ale școlarilor și viitorilor adulți. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Maguran Dorina-Violeta 

Liceul ,,Ioan Buteanu” Gurahonț- Școala Primară Bonțești 

Localitatea Bonțești, comuna Gurahonț, județul Arad 

 
 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 și 
estetic. 

            De aceea multe din activitățile extracurriculare   le desfășurăm  în parteneriat 
cu părinții, în special serbările școlare. 

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: „Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru 
lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite 
să știm cum va fi vremea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”(Maria Montessori) 

Noi,dascălii, avem datoria 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. 

O ocazie eficientă de valorificare a tradiţiilor populare şi a obiceiurilor româneşti 
o constituie serbările. Ele sunt 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 importanţă deosebită în educarea copiilor, În primul rând prin 
conţinutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi elevii se pregătesc împreună şi depun  
eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Încordarea 
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gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua desfăşurării ei, când 
tensiunea afectivă a clasei 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 lumina în sufletele copiilor, dau aripi imaginaţiei, creează o 
atmosferă plină de plăcere, bucurie, În transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor în 
serbările şcolare 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 le oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui şir întreg de repetiţii. Invitând copiii 
să desfăşoare „Serbarea pomului de iarnă”, îi implicăm în interpretarea unor roluri pe 
care le joacă cu plăcere: capra, ursul, sorcova, uratul, colindatul 

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,  -  elevii având  posibilitatea să cunoască 
frumuseţea şi bogăţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, 
armonia limbii române.  

Textele cântecelor şi poeziilor, ale colindelor, pluguşorului, sorcovei, transmit 
urările de bine în legătură cu unele îndeletniciri străvechi ale românilor: aratul, 
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. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul serbărilor 
cu şcolarii 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.  

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 participarea 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. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar: Maior Cristina Diana 

Școala gimnazială „Regele Ferdinand”- Sibiu 

 
 

De ce este importantă o bună relație între școală- elev- familie???  
Este o foarte bună întrebare, deoarece în zilele în care trăim, totul este un haos, iar 
copilul are nevoie de stabilitate, de iubire, înțelegere și este important ca familia și 
școala să fie acolo, într-un parteneriat pentru ca starea de bine și educația să fie o 
prioritate pentru cei doi parteneri. (școala și familia). 
 Anul acesta școlar am pregătit un proiect pe care îl implementez alături de 
colegele mele de la școală și încercăm să aducem ceva creativ în sălile de clasă, să nu 
devenim monotoni și să îi facem pe copii să se simtă bine în orele în care vin la școală. 
Dacă la finalul zilei mai și auzim: „A fost cea mai tare zi!”- obiectivul meu a fost 
îndeplinit. 
 Faptul că îi am alături pe părinți, care știu că totul este în folosul copiilor, este 
un lucru minunat, mai ales în zilele noastre. 
 Părinții sunt de acord cu activitățile pe care eu le propun, le explic de ce facem 
aceste activități, care este scopul lor, ce învățăm din ele și..trebuie să spunem și lucrul 
acesta: Unii părinți nu reușesc să realizeze aceste activități cu ei și de aceea sunt fericiți 
cînd copiii participă la aceste activități alături de colegi și doamna învățătoare. 
 Una dintre activitățile din această perioadă de iarnă a fost „Atelierul de ornat 
globuri” la care elevii clasei a III-a B au participat cu mult entuziasm și încântare. Și-
au ornat propriul glob pe care l-au pus în pomul de Crăciun. Faptul că acel obiect a fost 
realizat de fiecare în parte, i-a făcut să se simtă importanți și au reacționat pozitiv : 
„Doamna, eu am făcut acest lucru !!!”. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ. OBICEIURI ŞI TRADIŢII 

 
PROF. MĂLĂELEA IUSTINA 

GRĂDINIȚA P. N. BICHIGI 

 
 

 “Magia Sărbătorilor de iarnă” ne înconjoară încet, încet.Totul se colorează în aur 
şi argint şi totul în jur sclipeşte în mii de luminiţe! În aceste zile e bine să ne oprim o 
clipă şi să aprindem o lumânare în inima celor trişti, pentru a colora puţin viaţa 
persoanelor cu suflete mai înnegurate, dăruind un zâmbet sincer, dăruind o îmbrăţişare 
caldă celor pe care îi iubim! 

Crăciunul şi Anul Nou înseamnă o nouă şansă. Şansa de a face lucrurile mai bune, 
de a ierta mai mult, de a iubi mai mult, de a dărui mai mult. 

Magia Sărbătorii Crăciunului te face să crezi în miracole adevărate, chiar şi 
venirea lui Moş Crăciun în case. Amuzament pentru unii sau literă de lege pentru alţii, 
superstiţiile conferă o magie aparte acestei mari sărbători. Se spune din bătrâni că 
zăpada căzută de Crăciun prevesteşte un Paşte înverzit, iar copiii născuţi de Crăciun 
sunt mai speciali, norocul le va surâde toată viaţa. 

În această seară de Ajun, copii vin pe la case sau apartamente cu frumoasele 
colinde româneşti. Vin să vestească magia Naşterii Domunui, vin să vestească venirea 
lui Crăciun.În vastul repertoriu de colinde creştine, ne sunt înfăţişate evenimente 
referitoare la naşterea şi viaţa Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ.Există colinde care 
zugrăvesc atât aspectele îmbucurătoare ale naşterii Domnului: închinarea păstorilor şi 
a magilor, corul îngerilor şi steaua vestitoare; cât şi aspecte tragice precum: ura lui Irod, 
uciderea pruncilor şi izgonirea în Egipt.La origini, colindele erau cântate în grupuri 
foarte mari, de 30 până la 40 de colindători. De-a lungul timpului, colindele au fost 
preluate şi transpuse în diverse forme de interpretare: vocale şi instrumentale, în 
grupuri mari, în grupuri mici, în cvartete, duete sau chiar solo, însoţite sau acompaniate 
de un cor. 

Să anunţăm şi noi vestea naşterii lui Hristos oamenilor, nu numai prin cuvinte, ci 
mai ales prin fapte bune. Să lăsăm ca bunătatea şi iubirea de oameni a lui Hristos să fie 
înaintemergătoare, aşa cum steaua, odinioară, i-a călăuzit pe magi spre Betleem. 
În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie colindele vor răsuna pe străzi. Tradiţia spune 
că aceste cântări simbolice alungă spiritele rele şi aduc belşug în casele oamenilor. În 
trecut grupurile de colindători erau formate de copii şi bărbaţi care porneau la colindat 
din casă-n casă. Acest obicei se mai respectă încă şi acum în anumite zone ale ţării. 
Însă, în prezent cetele de colindători sunt formate din copii care vestesc atmosfera de 
sărbătoare. 
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Tot în Ajunul Crăciunului, tradiţia populară spune că trebuie să ne împodobim 
bradul. Fără pomul de Crăciun în case, sărbătoarea nu va fi sărbătoare, iar Moşu’ nu va 
“poposi” acolo unde nu vede bradul gata împodobit. 

Pomul împodobit, conform unor datini mai vechi reprezintă moartea şi renaşterea 
divinităţii. Devenit un ritual nelipsit din preajma sărbătorilor de iarnă, bradul decorat 
pare a-şi avea geneza în Germania. La început pomul a fost împodobit doar cu fructe 
şi dulciuri, după care au fost utilizate şi lumânările, care conferă strălucirea atmosferei. 
În prezent, această tradiţie a cunoscut o dezvoltare uimitore. Bradul este împodobit cu 
instalaţii electrice variate, globuri multicolore, beteală sau dulciuri.  

În preajma Crăciunului fiecare îşi doreşte să aibă un brad cât mai frumos şi 
original decorat. Coroana realizată din crenguţe de brad este o altă tradiţie dedicată 
acestei sărbători. Ea aduce belşug şi noroc în casă, de aceea se aşează fie la uşă, fie în 
mijlocul mesei tradiţionale. Se realizează foarte uşor acasă din crenguţe subţiri de 
salcie şi brad. Va oferi un impact vizual cât mai plăcut dacă va fi ornată cu ramuri de 
vâsc, steluţe mici sau conuri de brad uscate. 

Din case nu trebuie să vă lipsească vâscu! Se spune că vâscul a sărbătorit 
dintotdeauna venirea iernii. Este considerat un simbol al păcii şi al norocului. De aceea, 
în ajunul sărbătorilor se foloşeste pentru decorarea casei. De asemenea, sărutul sub 
crenguţele de vâsc se spune că aduce bucurie şi înţelegere îndrăgostiţilor. 
 

Cu brad sau fără, cu moş sau fără, orice om este obişnuit ca de sărbătoare masa să 
fie plină de bucate, iar musafirii să se ospăteze pe săturate! Astfel masa de Crăciun 
trebuie să fie bogată şi aspectuoasă. Este pregătită cu farmec şi dăruire după postul de 
40 de zile. Aşezată în preajma bradului conţinând bucate tradiţionale, din care nu vor 
lipsi sarmalele, friptura de porc, vinul roşu sau cozonacul. Se spune că masa festivă 
trebuie să îndestuleze pe toată lumea. O masă îmbelşugată vesteşte un an la fel, plin de 
bucurie şi noroc. 
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PARTENERIAT ȘCOALĂ – FAMILIE  

ÎN CADRUL DIVERSELOR PROIECTE 

 

Prof. înv. primar Malic Mine 

Școala Gimnazială Nr. 1 Cuza Vodă 

 

Traversăm o perioadă cu numeroase schimbări în plan social dar în cel 
educațional. ”Educatorul este un om care ține cu mâinile sale tutelare pe acelea ale 
copilului, pentru a-l acompania la primele lui explorări în lume” (M. Debesse) 

În această lume în continuă schimbare- aflată sub presiunea competițiilor de 
orice fel- părinții, educatorii, oamenii de afaceri, comunitățile locale, statele și 
guvernele naționale se străduiesc împreună să încurajeze sistemele de îmbunătățire a 
educației, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte. 

Complexitatea creșterii și educării copiilor în zilele noastre cere, de asemenea, 
sprijin și din partea comunității. Programele sponsorizate- de grupurile comunității, de 
instituțiile religioase, de organizațiile de caritate și de diverse fundații- sunt importante 
în întărirea relațiilor dintre familie și școală. 

Orice tip de efort realizat pentru a oferi părinților mai multe oportunități de a-și 
ajuta copiii să învețe, va necesita o schimbare în atitudinea publică, în ceea ce privește 
importanța învățământului, va implica dorința educatorilor de a regândi fundamental 
rolul părinților și al relațiilor școală- familie și va solicita cooperarea întregii 
comunități. 

Familiile trimit copiii la școală, acolo unde speră ca ei să-și dobândească 
instrumentele necesare pentru a reuși în viață. În Statele Unite atenția pentru subiectul 
de față este puternică și există chiar și un cadru legislativ, în care parteneriatul 
constituie un aspect esențial:”Începând cu anul 2000, fiecare școală va promova 
parteneriatele, care vor determina creșterea implicării parentale și a participării 
părinților la promovarea dezvoltării sociale, emoționale și a celei de tip școlar a 
copiilor”. Relațiile sunt denumite diferit:”implicare parentală”, ”parteneriat”, ”relații 
școală- familie”, dar toate reprezintă convingerea că dacă adulții- în cadrul celor două 
instituții- comunică și colaborează, atunci cei care vor avea de câștigat sunt numai și 
numai copiii. 

Atât părinții, cât și educatorii au un interes deosebit față de succesul copiilor și 
dețin și sistemul de legături care să le faciliteze reușita. 
         ”Parteneriatele”-termenul este folosit pentru a sublinia faptul că școlile, familiile 
și comunitățile   împart responsabilitățile ce vizează copiii, prin suprapunerea sferelor 
de influență.  
          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. 
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  Pentru realizarea unui parteneriat de succes sunt necesare parcurgerea unor 
„etape de explorare – evaluare – planificare – formare – iniţiere – realizare – verificare 
– reglementare – consolidare – acţionare – implementare – evaluare”. Astfel este 
nevoie a fi respectate cele patru condiţii de realizare a acestui proces: comunicare, 
coordonare, cooperare şi parteneriat. 
 
 Un parteneriat reuşit implică:  
 

 identificarea scopurilor, intereselor comune, utile partenerilor şi comunităţii;   
 găsirea modului optim pentru realizarea scopului propus; 
 organizarea şi conducerea resurselor disponibile pentru a atinge scopul propus; 
 identificarea competenţelor persoanelor implicate în aceste proiecte pentru a le  

putea folosi la maxim; 
 combinarea eficientă a atitudinilor, abordărilor şi tehnicilor diferite care se pot  

aplica diferitelor sarcini;   
 utilizarea cu succes a schimbării în folosul instituţiei. 

 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în 

sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o unitate de cerinţe, 
opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali. Parteneriatul educaţional 
se desfăşoară împreună cu actul educaţional. Se referă la proiectarea, decizia, acţiunea 
şi colaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali. 
  
          Parteneriatul educaţional  se realizează între: 
 

 instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 
 agenţii educaţionali: copii, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor 

probleme educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); 
 membri ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şi dezvoltării 

copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.); 
      
 Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor, şi se 
referă la a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia, trebuie să fie în acord cu 
măsurile şcolare, şi ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. 
 Învăţarea şcolară pune bazele învăţării pe durata întregii vieţi, astfel  cadrele 
didactice trebuie să urmărească modelarea copilului în conformitate cu obiectivele 
societăţii democratice, în vederea atingerii pe termen lung a idealului educaţional, care 
constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în 
formarea personalităţii autonome şi creative. 
     Cadrele didactice şi parinţii trebuie să lucreze împreună pentru a dezvolta o 
relaţie de cooperare în clasă. Centrul acestui parteneriat este copilul. Acest parteneriat 
între dascăl şi părinţi, oferă copiilor un model asupra felului în care adulţii cooperează 
pentru a crea un mediu de învaţare stimulator. Este esenţială implicarea activă a 
parinţilor încă din primul an de şcoală. 
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     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. 
           Pentru realizarea unui parteneriat trebuie stabilite câteva forme de relaţionare 
necesare. Astfel, trebuie respectate cele patru condiţii de realizare ale acestui proces: 
comunicare, coordonare,  coopera- re  şi în final, parteneriat.  

Oamenii școlii sunt responsabili de construirea unor strategii de parteneriat 
viabile. Părinții oferă sprijin, copiii relaționează cu programul și oamenii școlii gândesc 
mai cuprinzător, când relațiile se încadrează în termenii parteneriatului. 

E greu să crești un copil. Dar și mai dificil este să-l educi.  
Realitatea de zi cu zi a familiei este diferită azi de cea a generațiilor anterioare. 

Părinții și copiii își petrec mult mai puțin timp împreună și aproape toți adulții se 
confruntă cu o permanentă dorință de a echilibra cererile vieții de familie, cu cele ale 
slujbei. Într-o vreme în care părinții se află sub presiuni fantastice, care-i fac mai puțin 
capabili să participe la viața copiilor lor, există o nevoie și mai mare de a se implica, 
mai ales în educație. 

Școlile trebuie să răspundă nevoilor părinților și să le ofere acestora sprijinul 
necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învățare al copiilor. 

Termenul de ”parteneriat” este bazat pe premisa că partenerii au un fundament 
comun de acțiune și un spirit de reciprocitate care le permit să se unească. Astfel că, pe 
profesori și părinți îi unește dorința de a-i sprijini pe copii, în dezvoltarea lor. Este 
provocarea lor, aceea de a creea un spirit de reciprocitate, astfel încât eforturile să aibă 
semnificație pentru toți cei implicați.  Profesorii pot oferi cadrul care să încurajeze 
dezvoltarea comportamentelor de parteneriat la părinți. 

Părinții au drepturi individuale: dreptul la educarea copiilor, dreptul de a alege 
o instituție de învățământ publică sau particulară, dreptul de recurs în caz de 
nemulțumiri legate de evaluarea sau orientarea școlară a copiilor. Asociațiile de părinți 
participă alături de cel al cadrelor didactice, sindicat, patronat și alte grupuri la luarea 
deciziilor prin exprimarea opiniilor cu privire la propunerile făcute de ministere. 
Autoritățile locale pentru educație au un comitet care cuprind consilieri, asociații de 
părinți și cadre didactice cu rol important în viața copiilor. 

Parteneriatul părinți- școală încurajează pe părinți, căci copiii au dreptul la o 
educație bună, iar părinții au dreptul să știe ce li s-a predat la școală copiilor lor. Astfel 
parteneriatele cu familia, grădinița, poliția, primăria etc câștigă încrederea părinților în 
încredințarea copiilor pentru a-i educa. 
 Când există  un adevărat parteneriat între școală, familie și comunitate, profesorii 
își însușesc căi noi și puternice de a îndrepta copiii către standarde școlare 
provocatoare. Fiecare școală devine o ”comunitate a celor ce învață”, în condițiile 
propriului său plan de îmbunătățire continuă a predării, învățării și disciplinei. Toți 
elevii săi se străduiesc și fac progrese în direcția atingerii standardelor dorite, fiind 
ajutați de părinți, profesori și alți parteneri. 
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Școlile și comunitatea îmbunătățesc instrucția, evaluarea, dezvoltarea 
profesională a cadrelor didactice, abilitatea de a conduce a directorilor, implicarea 
părinților și a oamenilor de afaceri, astfel încât fiecare aspect al educației funcționează 
ca parte a unui sistem, care sprijină toți elevii pentru a-și atinge obiectivele. 

 
Întreaga comunitate este devotată scopurilor sale de a ajuta la formarea elevului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

 

Prof. Manciu Adriana 

Colegiul Național “Traian Lalescu” Reșița / Grădinița P. N. Doman – structură 

  
 

Familia reprezintă mediul, în care copilul se naște, crește, se dezvoltă, reprezintă 
factorul primordial în educarea copilului şi educaţia începe în familie. 

Grădinița este locul unde copiii socializează cu alți copii, într-un cadru plăcut, 
adecvat nevoilor individuale ale acestora și se desfășoară procesul instructiv - educativ, 
care pregătește copilul pentru intrarea în școală și pentru viață.. De aceea, legătura 
dintre grădiniţă şi mediul familial trebuie să se întrepătrundă. 

Participarea activă a părinților în activitățile din grădiniță, creează copiilor 
sentimente de siguranță și fericire. Copilul poate demonstra ce știe, se poate mândri cu 
realizările lui, iar părinții pot observa progresele acestuia. 

Aceste activități aduc bucurie în rândul copiilor și al părinților, prin rezultatele 
obținute din efortul reunit și plăcerea de a petrcece timp împreună. 

Dacă familia va fi implicată, de la început, în activitățile educative, ea va percepe 
corect importanţa colaborării cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar 
implicarea sa în activitățile din grădiniţă va fi constientă, interesantă şi reciproc 
avantajoasă. Beneficiar în parteneriatul grădiniţă-familie este copilul care, prin modul 
de comportare va scoate în evidență rezultatele acestui parteneriat şi îşi va descoperi 
părinţii ca parte importantă a educaţiei sale. 

Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță, dar cele mai 
îndrăgite activități educative, desfășurate în parteneriat cu părinții , sunt activitățile 
realizate în perioada sărbătorilor de iarnă. 

 În fiecare an, luna decembrie aduce multe sărbători, iar bănățenilor le-au rămas 
de la strămoși multe obiceiuri și tradiţii pentru aceste sărbători. 

Pe 6 decembrie, este ziua Sfântului Nicolae iar, după tradiţia populară, aceasta 
este prima zi de iarnă. Moş Nicolae este cel care face cadouri celor mici. În seara de 5 
decembrie, părinţii pun în ghetuțele copiilor, pe care aceştia le pregătesc cu multă grijă, 
multe dulciuri şi  jucării. Există obiceiul de a pune alături de cadouri şi o nuieluşă, care 
ar trebui să “cuminţească “copiii, care nu s-au purtat bine în timpul anului. 

La grădiniţa noastră, copiii s-au pregătit din timp să îl întâmpine pe Moş 
Nicolae. Preșcolarii i-au “scris” Moşului o scrisoare rugându-L să le aducă cadouri. 
Aceste scrisori au ajuns la Moş Nicolae, care a sosit încărcat cu daruri pentru cei mici. 

După trecerea lui Moș Nicolae se apropie sărbătoarea Crăciunului și împodobim 
bradul.  Împodobitul bradului 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 
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Crăciun nu vine în casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este 
mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă). Această datină a devenit o tradiţie la noi în 
grădiniţă. Copiii, împreună cu părinții lor, împodobesc bradul grupei .  

Activităţile dedicate sărbătorii Crăciunului se încheie cu întâlnirea cu Moș 
Crăciun, în cadrul unei serbări, unde într-un decor de vis, copiii recită poezii, cântă și-
l colindă pe Moș.   Moşul “darnic şi bun”, ”încărcat cu daruri multe”sosește la serbare 
şi dăruiește  bucurie în inimile copiilor,  împărţindu-le darurile din sacul lui .              

Sărbătorile de iarnă sunt mai mult decât sărbători creştine, sunt un miracol al 
dorinţei de a fi eterni, parcă suntem purtaţi într-un tărâm de vis.   

De aceea putem spune: Sărbătorile de iarnă sunt un miracol! 
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IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. primar, Mangelovschi Daniela 

Școala Gimnazială Măriței 

 

 

          Realizarea  unui parteneriat cu părinţii elevilor are un rol important în menținerea 
unei legături reale între școală și familie ca parteneri egali în educația copilului. 
          Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 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,  este o ocazie de a cunoaşte viaţa şcolii. 
           Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se 
desfășoară 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. 
          Astfel că la început de an școlar când se realizează graficul de activități 
extrașcolare, părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi : excursii, 
concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și 
rezultatul muncii lor.  
          Activităţile educative  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, 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. 
         În acest sens, proiectarea şi derularea unor activităţi eficiente implică adoptarea 
unei atitudini sigure în realizarea activităţilor, transmiterea unei viziuni optimiste 
participanţilor, transmiterea eficientă a informaţiilor, gestionarea eficientă a timpului 
alocat şi implicarea tuturor participanţilor în activităţi. Dintre activitățile educative 
îndrăgite de elevi menționez următoarele: 
      - Serbările şcolare ce  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. 
     - Concursurile școlare  în care elevii îşi pot pune în valoare inteligenţa , dezvoltarea 
personalității și obținerea de competențe în diverse domenii, fapt ce a dus totodată la 
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premierea acestora. Elevii au răspuns cu interes la aceste activități, au colaborat cu 
profesorul îndrumător, 
 i-au implicat pe părinți, care i-au susținut și i-au îndemnat să fie responsabili în sarcinile 
asumate.  
     - Activitățile de voluntariat au un impact deosebit în rândul elevilor și al familiilor 
acestora. 
Prezența la aceste activități le-a crescut încrederea în forțele proprii, devenind astfel un 
exemplu de urmat pentru ceilalți colegi. 
        Toate aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul părinţilor, și îi pot 
determina să-şi schimbe radical, în mod  pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 
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Tradiţii, credinţe, obiceiuri 

prezente in sărbătorile de iarnă 

 

prof. Manolache Elena Rada 

Şcoala Gimnazială Nr. 25 Timişoara 

 

 
Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţă de familie sunt o componentă 

perenă a culturii noastre tradiţionale. Cele mai răspandite 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, vicleimul, pluguşorul, sorcova, vasilică, jocuri 
cu măşti (ţurcă, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, caluşii) - şi o seamă 
de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea in credinţe şi mituri străvechi 
sau creştine. 

Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea populară, realul sau fantasticul, 
esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redam câteva. Tradiţiile şi obiceiurile respectate 
în localitatea mea natală, sunt în general legate de sărbătorile care apar în calendarul 
creştin ortodox şi sunt celebrate de toţi romanii. Ceea ce am încercat să surprind aici 
este specificul regional, micile particularităţi care deosebesc această zonă, intamplările 
legate de acestea. Sunt poveşti de viaţă memorabile legate de unele dintre obiceiurile 
din bătrani , sunt elemente pline de invăţăminte care nu ar trebui uitate ci transmise 
mai departe ca parte integrantă a fiinţei noastre. Acest obicei ţine, de regulă, de la 
Crăciun până la Anul Nou. Măştile care evocă la Vicleim personaje biblice sunt 
inlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: 
cerb in Hunedoara, capră sau turcă in Moldova şi Ardeal, borita (de la bour) in 
Transilvania de sud. In Muntenia şi Oltenia, capra e denumită „brezaia“ (din cauza 
infăţişării pestriţe a măştii) şi obiceiul se practică mai ales de Anul Nou. 

Capra se alcătuieşte dintr-un lemn scurt, cioplit in formă de cap de capră, care 
se inveleşte cu hartie roşie. Peste această hartie se pune o altă hartie neagră, mărunt 
tăiată şi increţită in forma părului. In loc de aceasta se poate lipi şi o piele subţire cu 
păr pe ea. In dreptul ochilor se fac in lemn doua scobituri unde se pun două boabe de 
fasole mari, albe, cu pete negre, peste care se lipeşte hartia neagră cu increţituri sau 
pielea cu păr. In loc de urechi, capra are două găvane de lingură. Pe ceafă are patru 
corniţe, frumos impodobite cu hartie colorată, pe care se află inşirate şiraguri de 
mărgele. In dosul coarnelor se află o oglindă care răsfrange foarte mandru lumina de 
pe la casele unde intră capra noaptea. In cele două fălci de sus ale capului, se pune falca 
de jos, care se mişcă in jurul unui cui care nu se vede. 

Aceasta falcă este imbrăcată la fel ca şi capul. Sub ceafă este o gaură in care se 
pune un băţ lung de un cot, de care se ţine capra. De partea de dinaintea fălcii de jos se 
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află atarnat un clopoţel, iar de partea de dinapoi se află legată o sarmă. Dacă această 
sarma se lasă slobodă, partea de dinaintea fălcii de jos atarnă şi astfel gura caprei se 
deschide. Dacă s-ar trage scurt de sarmă, gura caprei s-ar închide printr-o clămpăneală 
seacă, de lemn. Fireşte clopoţelul sună. Atat băţul, cat şi sarma sunt acoperite cu un sac 
de formă tronconică, de panză groasă de sac, care, pentru a sta umflată si a acoperi 
astfel pe cel ce va ţine capra de băţ, va clămpăni-o şi va juca-o, 
are legate pe dinăuntru nişte cercuri de sarmă sau de lemn. 

Masca este insoţită 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 in asistenţă fiori de spaimă. Mult 
atenuat in forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă mai ales prin originalitatea 
costumului şi a coregrafiei.   

Cercetătorii presupun că dansul caprei, precum şi alte manifestări ala măştilor 
(căiuţii-feciori travestiţi in crai, turca-masca de taur), întâlnite în satele romaneşti la 
vremea Crăciunului 
provin din ceremoniile sacre arhaice inchinate morţii şi renaşterii divinităţii. 
 
Sorcova 
 

Aparţinand obiceiurilor de Anul Nou, umblatul cu sorcova e mai cu seamă 
bucuria copiilor. Aceştia poartă o crenguţă inmugurită de copac sau o sorcovă 
confecţionată dintr-un băţ in jurul căruia s-au impletit flori de hartie colorată. Numele 
de sorcovă vine de la cuvantul bulgar surov (verde fraged), aluzie la ramura abia 
imbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Inclinată de mai multe ori in direcţia unei 
anumite persoane, sorcova joacă intrucatva rolul unei baghete magice, inzestrate cu 
capacitatea de a transmite vigoare şi tinereţe celui vizat. 
Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decat să intărească efectul mişcării 
sorcovei.  
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PROIECTUL – MIJLOC DE CUNOAŞTERE RECIPROCĂ  

A UNOR TRADIŢII ŞI OBICEIURI LOCALE 

 
Înv. Manole Luminiţa –  

Şcoala Gimnazială “Ovidiu Hulea” Aiud 

 
 
             Trăim într-o lume în schimbare în care elevii trebuie să selecteze informaţiile 
căci nu sunt biblioteci vii, iar noi dascălii trebuie să înlocuim metodele tradiţionale cu 
metodele activizării optime a elevilor atât pe plan intelectual -prin cultivarea unei 
atitudini euristice, investigatoare - cât şi prin formarea spiritului de iniţiativă. Aceste 
metode trebuie să-l situeze pe elev în prim plan, să-l pună să  muncească, să descoperire 
prin observare, investigare, adunare de informaţii. 
             O astfel de metodă este „Metoda proiectului” - metodă ce se înscrie în noul val 
de metode moderne, alături de cele activ - participative, interactive, alternative, 
complementare. 

Învăţarea bazată pe proiect este o învăţare în profunzime în care copiii sunt 
stăpânii propriei munci, unde li se oferă libertatea de alegere dintr-o serie de posibilităţi 
stabilite de cadru didactic împreună cu elevii. Acest tip de învăţare este croită după 
nevoile şi interesele individuale ale fiecărui elev, după locurile în care trăieşte sau pe 
care doreşte să le cunoască, fapt destul de greu de împlinit în toate tipurile de activităţi  
din programul şcolar. 
 Proiectul oferă copiilor posibilitatea să aplice priceperile dobândite, le 
accentuează motivaţia intrinsecă şi îi încurajează să determine singuri tematica 
abordată.  
 Proiectul prefigurează o investigaţie întreprinsă de către copii pe o temă şi un 
subiect despre care aceştia doresc să cunoască mai mult, la nivelul lor de înţelegere. El 
dă posibilitate elevilor să-şi lărgească cunoştinţele referitoare la un anumit subiect, 
copiii aprofundează cunoştinţele în procesul de implementare, prin abordarea inter şi 
pluridisciplinară. Pe parcursul desfăşurării lui se aplică diverse tipuri de conduită: 
împărţirea responsabilităţilor, împărtăşirea de sugestii, într-ajutorarea, rezolvarea unor 
conflicte, toleranţa de grup.      
 Proiectul este util copiilor cu niveluri diferite de competenţe şi abilităţi, 
abordarea subiectelor prin prisma educaţiei pentru calitate pregătindu-i pentru 
integrarea, în perspectivă, într-o societate democratică.  
           Unul dintre proiectele educaţionale realizate cu elevii mei este proiectul 
educaţional realizat în parteneriat cu Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Aiud 
intitulat „Crăciunul – bucuria copiilor”, proiect  prin care pe lângă educaţia religioasă 
pe care au dobândit-o, elevii au putut intra în contact direct cu oamenii locului pe care 
i-au cunoscut aşa cum sunt azi, dar şi cum au fost cu mulţi ani în urmă. Una din 
activităţile acestui proiect a constat în vizite la domiciliul enoriaşilor vârstnici ai acestei 
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Parohii de la care elevii au aflat modul de viaţă al aiudenilor, cu ani în urmă. Printre 
cei vizitaţi au fost profesori, acum pensionari, iar ieri poate chiar dascălii părinţilor lor. 
Ei le-au împărtăşit micilor vizitatori aspecte din frumoasele clipe petrecute la catedră 
cu anii în urmă, le-au relatat năzdrăvănii ale copiilor de atunci, năzdrăvănii care au 
stârnit hazul şcolarilor, în care  s-au regăsit şi ei. Momentul de întâlnire a readus bucuria 
în sufletul dascălului care aflat în faţa elevilor a uitat că este pensionar, că anii şi-au 
pus amprenta asupra sănătăţii şi puterii sale, că se află într-o cameră veche, cuprinsă 
de tăcere, singurătate şi răceală şi s-a revăzut în sala de clasă, înconjurat de glasurile 
vesele, cristaline ale şcolarilor, reluându-şi activitatea de odinioară. Elevii au participat 
la o altfel de lecţie, o lecţie încărcată de afectivitate şi emoţie încât nu doreau 
întreruperea ei de sunetul clopoţelului şi revenirea în prezent. Despărţirea a  adus în 
sufletele tuturor regrete că timpul a trecut repede, dar elevii au promis că vor reveni la 
o altă „lecţie”. 
           Alţi credincioşi i-au purtat pe elevi în timp povestindu-le despre obiceiurile şi 
tradiţiile străvechi legate de Crăciun, retrăind amintiri frumoase din copilăria şi 
tinereţea lor alături de alţi aiudeni. Elevii au constatat cu uimire că multe din obiceiurile 
legate de Crăciun le cunosc şi le practică şi ei, iar altele s-au pierdut în negura vremii. 
Pentru a nu le lăsa să se piardă, elevii le-au învăţat de la bătrâni, le-au notat, înregistrat 
audio şi video, l-au prezentat părinţilor şi colegilor din şcoală. Pentru a le face veşnice 
le-au cuprins în revista clasei „Obiceiuri şi tradiţii aiudene”  punându-le în practică 
alături de obiceiurile prezentului din familiile lor, cu ocazia Crăciunului. 
           Proiectul „Crăciunul – bucuria copiilor”, le-a oferit elevilor șansa de a  cunoaște 
și obiceiuri  din localităţile aparţinătoare Aiudului. Vizitând satele, elevii au cunoscut 
oameni noi, oameni cu alte preocupări decât aiudenii, au vizitat unele gospodării vechi, 
făcând comparaţie cu casele ridicate recent. Elevii  au remarcat simplitatea  şi 
frumuseţea gospodăriilor vechi exprimându-şi dorinţa de a locui măcar în vacanţe în 
aceste case chiar dacă acestea nu au confortul şi modernismul căminelor lor. Stând de 
vorbă cu oamenii locului, au fost uimiţi de sinceritatea şi de mulţumirea sufletească a 
acestora, că trăiesc în acest ţinut minunat, în casele lor modeste şi primitoare, printre 
oameni cu suflet curat şi larg. Faptul că sunt oameni primitori le-a confirmat-o masa la 
care au fost invitaţi să se aşeze, la care au gustat produse specifice vieţii la ţară: pâinea 
caldă, lapte dulce şi călduţ servit în căni de lut făcute de olarul satului. Obiectele de lut 
făcute de olarul satului dar şi de alţi meşteri au fost văzute de elevi și în alte gospodării 
vizitate, dar şi la Muzeul Satului. Elevii au remarcat uneltele de care se foloseau sătenii 
în munca lor: unelte de lemn, unelte din fier precum şi alte unelte moderne (furca de 
lemn, furca de fier, remorca, carul, tractorul cu plug sau plugul ce era legat de cal). 
Într-o casă elevii au putut vedea vechiul război de ţesut la care o bunică ţesea o pânză 
pentru ştergare şi alături maşina electrică de cusut la care fiica acesteia tivea un ştergar 
asemănător cu cel pe care l-au folosit înainte de masă pentru a se şterge pe mâini, sau 
cu cel aşezat pe perete ca ornament după o farfurie de lut pictată cu modele specifice 
locului. De la săteni elevii au aflat tradiţiile şi obiceiurile locului specifice Crăciunului 
ca: Umblatul cu Steaua, Colindatul, Umblatul cu capra; obiceiuri care s-au păstrat până 
acum, dar care azi nu mai sunt practicate din păcate cu acelaşi elan ca odinioară.  
 Pornind de la cuvintele lui Albert Einştein care spunea: „Dacă dorim să 
continuăm a trăi pe această planetă este nevoie de o schimbare de atitudine!”, prin acest 
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proiect elevii au făcut parte ca voluntari din marea familie – societatea, dând dovadă 
că au înțeles că viața noastră nu este o problemă individuală ci priveşte întreaga 
societate. În vizitele efectuate de ei au făcut bucurie unor copii din familii cu situații 
dificile, copiilor instituționalizați, dar și unor persoane vârstnice rămase singure, 
transformându-se în „ajutoarele lui Moș Crăciun” și dăruind din tolba lor diverse 
cadouri donate de ei: jucării, rechizite și dulciuri pentru copii precum și alimente 
neperisabile  (ulei, zahăr, făină, orez, paste etc).  
 Activitățile proiectului mi-au permis să le conturez elevilor mult mai bine setul 
de valori după care omul se conduce în viaţă. Prin aceste activități de voluntariat  
începute încă din copilărie, copiii au învățat să  aprecieze lucrurile pe care le au şi să 
se bucure chiar şi de mărunţişuri, au învățat să dăruiască fără ostentaţie din puţinul pe 
care îl au, să acorde minute din timpul lor pe care să le petreacă cu cei  care au nevoie, 
să ofere cuvinte de încurajare pentru cei împovăraţi. În perspectivă  ei și-au stabilit 
obiective mai realiste în viaţă, au obținut abilităţi de comunicare şi relaţionare socială 
care le vor fi utile pe viitor şi în cariera profesională, au descoperit hobby-uri şi și-au 
putut forma orientări profesionale pe această linie. Totodată  și-au format abilităţi de 
lider, au  dobândit o capacitate mai bună de a lua decizii, au reușit să face cu uşurinţă 
o analiză cost-beneficiu sau resurse – cerinţe mult mai clară. 
          Proiectul i-a implicat pe elevi în activităţi reale dezvoltându-le capacităţile de 
învăţare dincolo de sala de clasă, arătându-le că viaţa a fost şi este frumoasă indiferent 
de timpul şi locul în care o trăieşti.  
 „Crăciunul – bucuria copiilor” a contribuit la cunoașterea și transmiterea unor 
tradiții și obiceiuri locale și a făcut ca Sfântul şi luminatul praznic al Naşterii Domnului 
să aducă tuturor sănătate şi bucurie. 
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DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE 
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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 
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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. 

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 f i  
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 
f i  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 f i  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. 

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, 
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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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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
PROF. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ MANTA ANA- MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION CREANGĂ, ALBEȘTI 

 
 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 
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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 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 
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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. 

 

 

Bibliografie: 

 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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Magia sărbătorilor de iarnă în spațiul virtual  

 
 

prof. Elena Manuela Mocanu 

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași 

 

 
 

 Crăciunul este cea mai iubită și mai așteptată 
sărbătoare a anului și reprezintă o perioadă a 
tradițiilor și a obiceiurilor transmise din generație 
în generație: colindul, bradul împodobit, scenetele 
cu motive religioase, masa în familie. Sărbătorile 
religioase sunt un prilej de bucurie şi de împăcare 
sufletească în rândul românilor iar profesorii au 
misiunea ca, prin activităţile desfăşurate, să cultive 
elevilor talentul muzical şi artistic, gustul pentru 
frumos, sensibilitatea şi capacitatea de receptare a 
valorilor tradiționale autentice.  
 Păstrarea vie a tradițiilor și obiceiurilor 
românești de Crăciun în timp de pandemie și 
izolare poate părea dificilă, dar experiența ultimilor 
doi ani de activități online ne-a ajutat să ne adaptăm 
vremurilor pe care le trăim și să ducem magia 
colindelor și spiritul Crăciunului într-o altă 
dimensiune, cea digitală. Astfel, anul acesta i-am 
colindat online, prin intermediul platformei 
ZOOM, pe toți cei care au dorit să ne asculte 
colindul. Prin intermediul ecranelor și al 
internetului vestea Nașterii Domnului a ajuns în 
casele și sufletele celor care ne-au privit și ne-au 
ascultat. Nemaifiind constrânși de timp și spațiu 
ne-am putut adresa unui număr mult mai mare de 
persoane, familiile elevilor noștri, părinți plecați în 
străinătate, colaboratori, parteneri educativi care 
ne-au urmărit indiferent de locul unde s-au aflat la 
momentul colindului nostru. 

Activitatea „Colindăm virtual, Crăciunul 
acesta vă colindăm din clasă” ne-a ajutat să 
promovăm semnificația sărbătorilor specifice 
românilor și să conștientizăm părintii cu privire la 
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importanța sărbătorilor creștine la români si rolul 
lor în educarea copiilor. Prin astfel de întâlniri 
online reușim să promovăm activități cultural – 
artistice specifice anumitor evenimente, 
dezvoltând o relație activă între elevi, profesori, 
părinți, evidențiind calitatea resursei umane a 
școlii, sensibilizând comunitatea locală față de 
nevoile școlii. Menținem astfel o relație strânsă de 
colaborare, ajutor și susținere cu întreaga 
comunitate școlară și cu partenerii educativi. De 
asemenea, am observat creșterea nivelului de 
satisfacție și al încrederii părinților în activitatea 
școlii și creşterea interesului pentru viaţa 
comunităţii școlare. 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
MANZUR OTILIA 

LICEUL TEORETIC  ,,TRAIAN VUIA” FĂGET 

 

 
Educația, este un proces al cărui scop essential este de a ușura o anumită 

modificare de comportament. 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 aspect positive 
cât și negative, pe parcursul mai multor generații. Împreună cu părinții, școala își are 
rolul bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. 

Părinții, familia sunt primii oameni chemați să pună bazele educației unui copil, 
deoarece pregătirea pentru viață a omului de mâine începe din primele luni de existență. 
Faptele de azi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Deprinderile 
și convingerile conturate acum formează baza modului de acțiune din viitor. Atitudinile 
și comportamentele părinților vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. 

Învățământul primar este o treaptă important și responsabilă în cadrul sistemului 
de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. Școala îl învată pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască 
cu anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importanta a pregătirii lui pentru viața socială. Familia trebuie 
să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Unitatea de acțiune a celor doi factori (școală și familie) în vederea formării 
copiilor este condiționată de un mod comun de lucru și de o bună cunoaștere reciprocă, 
iar începutul este dat de cunoașterea familiei de către învățător, a caracteristicilor și a 
potențialului ei educativ. Familia este o sursă principală de informații privind relațiile 
interpersonale dintre membrii acesteia, așteptările privind educația copilului, stilul 
educational, autoritatea părinților și metodele educative folosite, valorile promovate, 
climatul educational, responsabilitățile pe care copilul la îndeplinește. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură intr-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

790



Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare după familie. 

Pentru ca un copil să aibă success în școală și mai apoi pe parcursul vieții, 
specialiștii, susțin că există șapte elemente importante: încrederea-sentimentul de 
siguranță, certitudinea că se pot bizui pe ajutorul celor din jur în demersul său de 
cunoaștere șid evenire; curiozitatea-dorința de a cunoaște ceva nou; intenția-pornirea 
interioară, conștientă, însoțită de dorința de a înfăptui ceea ce îți propui, controlul de 
sine-capacitate de control asupra faptelor proprii; raportarea -dorința și capacitatea de 
a se alătura unui grup, de a participa la activitățile acelui grup, încercând să-I înțeleagă 
pe ceilalți și să se facă ințeles; comunicarea-capacitatea și dorința de a transmite și a 
face cunoscute celorlalți propriile idei și sentimente; cooperarea – capacitatea de a lucre 
împreună cu cineva în scopul realizării unui obiectiv comun. Ca un copil să 
dobândească toate aceste calități, atăt părinții cât și cadrele didactice au o mare 
responsabilitate. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în cadrul grupului școlar 
depinde de potențialul de comunicare al fiecăruia dintre membrii lui. Cadrul didactic, 
trebuie să dețină calități de mediator, pentru a facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între cadru didactic 
și elevi. Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
Anton Moisin-Părinți și copii, EDP, București 1995 
Magdalena Dumitrana-Copilul, familia și grădinița, Editura Compania, 2000 
Boroș Maximilian-Profesorul și elevii, EdituraGutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș ,1994 
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PROIECT EDUCAṬIONAL 

 
Prof. MARCU AUGUSTA DACIANA 

GRĂDINIŢA CU P. P. PRICHINDELUL ISTEŢ, TURDA 

 
TITLUL PROIECTULUI: “MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ” 
LOCUL DESFǍȘURǍRII: GRĂDINIṬA CU P.P. PRICHINDELUL ISTEŢ, TURDA 
DOMENIUL EDUCATIV: Activitati cultural - artistice 
TIPUL PROIECTULUI: local, la nivelul unităṭii 
 
ARGUMENT 
Copilăria este o perioadă magică. Este momentul vieţii în care trăim totul cu maximă 
intensitate. Copilăria e joc şi veselie. Copiii zâmbesc des, se bucură de orice li se oferă, 
cred în Moş Crăciun şi în sacul său plin cu jucării, cred că mama şi tata sunt cei mai 
extraordinari părinţi din lumea asta, oferă afecṭiune, roşesc atunci când greşesc, chiuie 
de bucurie atunci când cineva le îndeplineşte o dorinţă mult aşteptată. Copilăria este 
tot ce e mai frumos şi mai dulce din viaţa omului : inocenţă, iertare cu uşurinţă, curaj 
şi vis înaripat. Copilăria este joc. Copilul, prin natura sa dominant activă nu face 
discriminări între joc şi muncă, pentru că o activitate interesantă o face cu plăcere, ca 
pe un joc, iar în jocurile lor copiii includ adesea acţiuni de muncă.          
Activităţile extracurriculare au un caracter recreativ, conţinutul este fixat ȋn funcţie de 
condiţiile şi posibilităţile de realizare dar şi de preferinţele copiilor. 
Proiectul propus contribuie la formarea laturii sensibile ṣi estetice a personalităţii 
umane, la dezvoltarea gustului pentru frumos şi se adresează atȃt copiilor ṣi părinṭilor,  
cȃt şi cadrelor didactice. 
 
DESCRIEREA PROIECTULUI 
SCOP: 

1. Dezvoltarea simţului estetic, artistic, stimularea creativităţii, cultivarea 
sensibilităţii copiilor . 

OBIECTIVE: 
           - crearea unei atmosfere de sărbătoare specifice sărbătorilor de iarnă; 
           - dezvoltarea abilitatilor artistico- practice, prin realizarea unor desene 
(scrisoarea pentru Moṣ Crăciun); 

- participarea efectivă şi afectivă a copiilor ṣi părinṭilor  la activităţile proiectului; 
- desfăşurarea unor activităţi cultural – artistice care să trezească ȋn sufletul celor 
implicaţi bucuria sărbătorilor de iarnă; 
- stimularea potenţialului artistic  al copiilor, prin  interpretarea unor colinzi si 
poezii despre Moṣ Crăciun; 
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- cultivarea disponibilităţilor practice ale copiilor  prin  activităţile 
extracurriculare. 

GRUP ŢINTĂ: 
           - copiii grupei ,, Steluṭele” 
           - părinṭii copiilor 
           - cadrele didactice 
BENEFICIARI: 
                     - preṣcolarii  grupei ,,Steluṭele” 
                     -  părinṭii copiilor 
DATA : 20, 21, 22, 23 decembrie 2021              
DURATA:  2 ore/activitate 
ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 
      1. -“Vin săbătorile de iarnă”- activitate de informare, organizare şi dezbatere(cu 
părinṭii):  
-“Scrisoare către Moṣ Crăciun’’- activitate practică (copiii vor confecṭiona o felicitare 
pentru Moṣ Crăciun iar ȋn interiorul ei vor desena cadoul preferat , pe care ar dori sa-l 
primească de la el) 
       3.- ,,  Colindătorii” -  program artistic 
Activitatea se va desfasura ȋn sala de grupă. Copii sunt ȋmbrăcaṭi in haine de culoarea 
verde si/sau roṣu, iar pe cap au căciuliṭe de Moṣ Crăciun. 
Preṣcolarii vor interpreta colinzi si poezii dedicate Sărbătorii Crăciunului.  
Părinṭii vor primii filmarea spectacolului. 
      4.- „Ȋmpodobim bradul !” – atelier de lucru 
Activitatea se va desfasura acasă. 
Copiii ȋmpreună  cu părinṭii vor ȋmpodobii bradul, vor interpreta ȋmpreună colinzi si 
vor recita poezi dedicate Sărbătorii Crăciunului. 
Realizarea de fotografii. 
REZULTATE AŞTEPTATE: 

- prezentarea unui program artistic dedicat ȋntâlnirii cu  Moṣ Crăciun 
- ȋmpodobirea bradului ȋmpreună cu părinṭii 
- valorificarea potenţialului artistic ṣi creativ al copiilor; 
- realizarea de fotografii. 

RESURSE IMPLICATE: 
 umane: preṣcolarii grupei mari ,,Steluṭele” , cadrele  didactice coordonatoare, 

părintii. 
 temporale: 4 ore 
 materiale: 
                 - cartoane xerox colorate, lipici, carioca, coli albe; 
                 - cărţi cu poezii ṣi cântece despre sărbătoarea crăciunului; 
                 - brad, podoabe pentru brad. 

PROMOVAREA PROIECTULUI: 
 la nivelul unităţii 

EVALUARE: 
 realizarea activităţilor şi obiectivelor ; 
 fotografii; 
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 prezentarea proiectului ȋn cadrul unităṭii. 
SUSTENABILITATE: 
      Ne propunem ca acest proiect educaţional să se desfăşoare ȋn fiecare an ȋn perioada 
propusă.  
 
BUGETUL PROIECTULUI: Autofinanţare. 
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Tradiții de Crăciun 

 

Profesor învățământ preșcolar Marcu Maria Damaris 

Școala Gimnazială Șona/ Grădinița cu P. P. Sânmiclăuș 

 

 

Sărbătorile de iarnă sunt sărbătorile familiei – este ocazia când toţi se reunesc, 
părinţi, copii şi nepoţi îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul 
mesei, cu credinţă că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor, vor avea un an mai 
bun, mai bogat. 

Moş Crăciun există în sufletele noastre… pentru că o părticică din sufletul nostru 
va aparţine copilăriei veşnic… nimeni nu l-a văzut pe Moş Crăciun… însă este bine să 
crezi în ceva BUN… Când facem bradul ne simţim mici şi fără griji, un copil, un 
adolescent, un tânăr, un bunic sunt toţi împreună şi fiecare e singur cu visele lui, căci 
viaţa e o ştafetă a vârstelor – Crăciunul este ceea ce ne rămâne când totul din jur se 
schimbă. 
    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. 

Magia sărbătorilor de iarnă constă în lucrurile frumoase pe care le putem face 
pentru cei dragi nouă, dar si pentru oamenii mai putin apropiați. Dacă nu reușim să fim 
generoși cu cei din jur și să le fim aproape de fiecare dată când au nevoie, perioada de 
Crăciun este un bun prilej să iîcercăm să fim mai buni. 

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 triunghiulară Sfânta Treime, iar podoabele cu care bradul este împodobit 
semnificând cunoașterea și bogația, asemeni pomului sacru din Grădina Edenului, în 
care se găseau merele-fructele cunoașterii. Bradul, împodobit în vechime cu fructe, 
flori, nuci poleite, lumânărele și panglici simboliza pomul vieții, arborele fertilizator, 
de bun augur. Simbolul bradului se regăsește in foarte multe piese de artă populară 
precum covoarele, ștergarele și iile. 

In zilele noastre împodobirea bradului de Crăciun a devenit una dintre cele mai 
iubite datini atât in mediul rural cât si urban, odată cu așteptarea în seara de Ajun a lui 
Moș Crăciun. In povestirile părinților noștri, de cele mai multe ori bradul era adus de 
Moș Crăciun, atunci când copiii dormeau. Beteala, globuletele colorate ce sclipesc în 
lumina lumânărilor și a luminițelor colorate ce dau parcă viață bradului, steaua 
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vestitoare a Nașterii Domnului Iisus,  cocoțată 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, ca motiv de 
mândrie (mai ales pentru gospodinele cochete din ziua de azi) sau pentru că nu se 
îndură să-l arunce prea repede. Oricum, în cele mai multe din casele românilor există 
obiceiul ca bradul să fie aruncat (ars în foc spre distracția copiilor) înainte de 
Bobotează, urmând să primenească locuința pentru sărbatoarea Botezului Domnului. 
In acel moment nostalgia pomului de Crăciun este alungată spre a se face loc Noului 
An în deplinul sens al cuvântului. 
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"Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri" 

Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar Mărginean Adriana 

Școala Gimnazială Singidava Cugir, jud. Alba 

 
 
 Învățământul românesc trebuie să-și sume o nouă perspectivă asupra funcționării 
și evoluției sale, în contextul unei societăți care se schimbă. În cadrul acestei 
perspective, parteneriatul educațional trebuie să devină  prioritar în cadrul strategiilor 
orientate către educarea elevilor. 
 Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigențele 
legate de orientarea elevilor într-un univers informațional dinamic, diversificat și 
uneori contradictoriu și necesitatea racordării permanente a școlii la realitate. 
Asumarea și practicarea efectivă a parteneriatului educațional, pornind de la aceste 
exigențe, trebuie să se bazeze pe un consens axiologic al tuturor categoriilor interesate 
în dezvoltarea educației. Pentru a realiza un parteneriat constituit pe baza valorilor 
democratice trebuie să se opereze schimbări de valori. Aceste schimbări fundamentale 
care condiționează parteneriatul educațional pot fi realizate prin elaborarea și derularea 
efectivă a unor activități educaționale. 

Am încercat, răspunzând cerințelor sociale și comunitare, să orientez întregul 
demers asupra elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat. 
Am urmărit stimularea  comunicării prin exprimarea opiniilor legate de sărbătorile de 
iarnă ale românilor și la alte popoare în cadrul dezbaterilor, prezentării selective a  unor 
obiceiuri la alte popoare, prezentarea obiceiurilor strămoșești, valorizarea și 
conservarea tradițiilor românești. Prin acțiuni de binefacere am urmărit dezvoltarea 
calităților umane( empatii, altruism, solidaritate). 
  Activitățile desfășurate cu elevii: lecturarea și memorarea unor poezii sau 
fragmente de opere literare despre sărbătorile de iarnă, învățarea de colinde, audiții 
muzicale – colinde românești, realizarea unor desene, felicitări în scopul oferirii celor 
dragi, realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor, program artistic cu datini și 
obiceiuri de iarnă, au pus în lumină credința noastră dintotdeauna în Dumnezeu și în 
Fiul Său Iisus Hristos. Toate manifestările religioase împreună cu aceste activități dau 
mai multă strălucire spiritualității noastre. Colindele, prezentate părinților de către 
elevi, reprezintă cea mai vie expresie a culturii populare a românului creștin ortodox. 
Păstrat din generație în generație, ca și ceva scump ființei neamului românesc, 
colindatul este un obicei stăvechi. 

Organizând activități cu ocazia sărbătorilor de iarnă, i-am intodus pe elevi în 
farmecul tradițiilor și obiceiurilor. Susținuți de părinți, elevii au participat cu plăcere și 
dăruire la pregătirea și valorificarea acestora. S-au antrenat în confecționarea unor 
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podoabe, în decorarea bradului, dezvoltându-și simțul estetic, spiritul de competiție, 
sentimentul împlinirii și dorința de a păstra vie tradiția. 

Aș putea concluziona următoarele: este necesar să se facă cunoscute obiceiurile 
și datinile străbune deoarece acestea contribuie la dezvoltarea dragostei față de folclor. 
Se impune găsirea și prezentarea elevilor numai a obiceiurilor și tradițiilor accesibile 
puterii lor de înțelegere. Preocuparea pentru păstrarea, transmiterea și continuitatea 
tradițiilor s-a realizat și prin amenajarea unei expoziții cu obiecte de artă populară. 

Frumoasele obiceiuri și tradiții românești constituie o adevărată carte a vieții, un 
îndrumător pentru cinste și omenie. E de datoria noastră, accentuând latura tradițiilor 
și obiceiurilor, să păstrăm sufletul elevilor mereu tânăr, în preajma sărbătorilor.  
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
LICEUL PEDAGOGIC ,,N. IORGA” 

& LICEUL TEHNOLOGIC ,,ELIE RADU” BOTOȘANI 

PROFESOR: MĂRGINEAN CAMELIA 

 
 

  
 Educaţia, una dintre cele mai nobile şi mai complexe activităţi umane,este 
absolut necesară omului, existând  în acesta dorinţa, înclinaţia, dar şi capacitatea de a 
răspândi zestrea întelepciunii şi învăţăturii sale, de a se perpetua spriritualiceşte, 
dincolo de timpul şi spaţiul ce i-au fost hărăzite. 
  În acest sens, valorile oferite de educația religioasă sunt extrem de necesare, mai 
ales în această perioadă de secularizare a societății românești, întrucât ele reprezintă 
pentru copii un  reper spiritual esențial și un liant între toate cunoștințele dobândite prin 
studiul celorlalte discipline. 
 Competenţele specifice acestui domeniu  pot fi atinse prin diverse activităţi de 
învăţare, ţinând cont de preachizițiile învăţării, de experienţa personală şi implicarea 
activă a elevilor. 
 Jocul didactic este una din metodele  bazate pe acţiunea didactică indirectă, 
simulată, inspirată din jocurile copiilor şi, parţial, din domeniul psihodramei. El aduce 
diferite realităţi sociale şi situaţii de viaţă autentice sau posibile în atenţia copilului, 
care, din observator mai mult sau mai puţin pasiv, devine participant direct, un mic 
actor pe scena propriei vieţi. Elementele instructive şi formative sunt astfel îmbinate 
cu cele distractive sau ludice. 
 Bazată pe înclinaţia naturală a copilului spre joc, această metodă sprijină major 
copilul în descoperirea şi exprimarea propriilor gânduri, emoţii, speranţe, a 
posibilităţilor sau limitelor impuse de o activitate desfăşurată alături de colegi cu vârstă 
apropiată sau chiar de adulţi (în mediul şcolar sau în afara acestuia). 
 La ora de Religie, pot fi utilizate diverse tipuri de jocuri didactice, în funcţie de: 
1. resursele folosite: jocuri materiale, jocuri orale, jocuri pe bază de întrebări, jocuri pe 
bază de fişe individuale; 
2. forma de exprimare: jocuri simbolice, jocuri de sensibilizare, jocuri-ghicitori, jocuri 
de cuvinte încrucişate etc.; 
3. conţinutul instruirii: jocuri de cunoştinţe religioase, jocuri de literatură religioasă, 
jocuri muzicale religioase etc. 
4. procesele psihice stimulate: jocuri de observaţie, jocuri de atenţie, jocuri de 
memorie, jocuri de gândire, jocuri de limbaj, jocuri de creaţie etc. 
 Aplicarea metodelor amintite presupune utilizarea la toate nivelurile de 
dificultate a unor mijloace de învăţământ variate, în special a celor cu caracter intuitiv, 
ilustrativ (icoana, imagine sugestivă), şi oferă contexte de alternare a diferitelor forme 
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de organizare a activităţii (individuală, în grupuri mici, frontal), de realizare a unor 
activităţi religioase specifice (audierea de povestiri, texte şi cântări religioase, colinde), 
de implicare a elevilor în diferite activităţi extracurriculare.  Pentru unele activităţi 
se pretează lecturarea textului de către cadrul didactic (ex. Legenda populară a 
împodobirii bradului de Crăciun şi Legenda populară a ouălor de Paşti) în vederea 
sensibilizării şi înţelegerii textului. Profesorul de Religie poate utiliza mijloace 
didactice adecvate: planşe ilustrative, softuri educaţionale, CD-uri şi DVD-uri cu 
filmuleţe, prezentări Power-Point educative, jocuri (cuburi, puzzle etc.), adaptate 
conţinuturilor propuse, culegeri de texte literare în versuri şi proză, cântece necesare 
ca suport pentru serbări şi lecţii curente, fişe pentru desen, jucării necesare derulării 
jocurilor didactice. 
 Educaţia religioasă se realizează în primul rând în familie fiind desăvârșită în  
Biserică şi completată  la  şcoală printr-o  frumoasă conlucrare între  părinţi, preoţi şi 
profesori. Atunci când există o strânsă legătură între aceşti factori educativi, 
conlucrarea lor determină nu doar transmiterea valorilor credinţei ci în primul rând 
formarea unor caractere morale exemplare. 
  
 
   Bibliografie: 
 
 -   ,,Apostolat educațional – Ora de religie-cunoaștere și devenire spirituală , Editura 
Basilica a Patriarhiei Române 
  -https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/familia-coala-i-biserica-
principalii-factori-in-educa-ia-religioasa 
    - https://e-religie.ro/wp-content/uploads/2020/09/Ghid_clasa_II.pdf 
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DE CE SUNT IMPORTANTE ACTIVITĂŢILE 

REALIZATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII? 

 

Grădiniţa P. N. Bumbuia - Gura Foii, Dâmboviţa 

Prof. înv. preşc. Maria Marilena 

 

 

Grădiniţa și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației. Familia are 
responsabilitatea educării copilului în primii ani de viaţă, părinţii fiind primii educatori 
ai copilului, dar grădiniţa este instituţia care le asigură, după înscriere, condiţiile 
necesare pentru a se dezvolta conform nevoilor individuale, realizând educarea şi 
formarea acestora printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei lor. În acest 
mediu primitor, adecvat învăţării, copiii socializează, sunt ajutaţi să interacţioneze, 
pentru a-şi dezvoltarea capacitatea de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii; aici 
se valorifică potenţialului fizic şi psihic al fiecărui copil.  

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 fiecare an şcolar, necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi grădiniţă ca parteneri egali în 
educaţia copilului, mă determină să închei un parteneriat cu părinţii copiilor, 
parteneriat denumit “Împreună pentru binele copilului”, în cadrul căruia am organizat 
o serie de activităţi în parteneriat cu părinţii, activităţi ce s- au bucurat de un real succes, 
atât în rândul preşcolarilor, cât şi al părinţilor.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare, iar ca obiective majore amintesc aici:  

- formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
- convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 

grupului în ansamblu;  

801



- creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare 
continuă a învătarii spontane a copilului;  

- achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii;  

            Din acest motiv, se recomandă părinţilor: 

 • 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 educatoarea copilului lor;  

• să vorbească cu educatorii, să stabilească o relaţie adecvată cu aceasta;  

• să ofere informaţii suficiente educatoarei şi să ceară sfatul acesteia;  

• 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. 

         În concluzie, educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea 
mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie 
prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării 
normale a copilului. 

 

Bibliografie: 

-Barbacariu, Cristina-Maria, Barbacariu, Maria, Dumitrescu, Mariana, Bărbulescu, 
Nela, ,,Consiliere parentală în grădiniţă”, Editura Diana, Piteşti; 
-Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 

-Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994. 
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Sărbătoarea Nașterii Domnului 

 
 

Marin Nuți,  

Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea, Județul Călărași 

 
 
Din toate sărbătorile ce ne sunt date, cea mai frumoasă este şi va rămâne 

Crăciunul. Nu aşteptăm nicio altă sărbătoare cu atâta bucurie, pentru că aceasta este 
sărbătoarea familiei întregite şi a obiceiurilor din moşi strămoşi. 

Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie și de împăcare sufletească în 
rândul românilor. Românii au fost din totdeauna păstratori de tradiții și obiceiuri 
strămoșești. 
       Punctul de pornire în desfășurarea activității 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 cunoștintele prin aflarea mai 
multor povești, legende despre trecutul  neamului nostru. Totodată le plac și mai mult 
sărbătorile creștinești, nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică – venirea lui 
Moș Nicolae, Moș Crăciun și de aceea cu ajutorul părinților am încercat să sădim în 
sufletele lor iubire pentru Dumnezeu și semeni. 
      Implicarea copiilor în derularea acestei activități a condus la conștientizarea 
faptului că sărbătorile și  tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. Materialele 
realizate au fost expuse pe holul școlii, astfel încât armonia și căldura magică a acestor 
sărbători să dăinuie, nu doar în căminele noastre, ci și în școală. 
  Au fost realizate diferite decorațiuni: coronițe, brăduți, felicitări, utilizând 
materiale cum ar fi: hârtie colorată, hârtie gumată, sfoară, coji de fistic, conuri de brad.   
 Acestea sunt doar o mică parte din lucrările realizate de elevi și părinți 
coordonați de cadre didactice ce dau dovadă de mult tact pedagogic.    
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Datinile şi obiceiurile de iarnă se pierd în negura vremurilor, de aceea e bine ca 

elevii să cunoască importanţa sărbătorilor de iarnă, să înţeleagă mirajul acestora, să 
simtă magia Naşterii Mântuitorului. Pregătindu-se pentru sosirea Moşului, realizând 
decorațiuni, felicitări sau chiar coronițe vor fi mai buni, mai cuminţi, iar sufletul lor se 
va umple de bucurie. 
        Mirajul sărbătorilor de iarnă pregăteşte copiii pentru înţelegerea unor tradiţii şi 
obiceiuri cum ar fi: pregătirea ghetuţelor,  mersul cu colindul, sorcova, steaua, 
pluguşorul. Preocuparea noastră este de a adapta vastul repertoriu specific zonei la 
capacitatea de înţelegere şi interpretate a copiilor, asigurând în acelaşi timp implicarea 
lor afectivă în tot ceea ce înseamnă obicei sau tradiţie. 

Așadar, prin astfel de proiecte sau activități contribuim la dezvoltarea unor 
atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine, pentru respectarea a 
tot ce este etic, moral și frumos pentru om, la dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, 
atașament față de celelalte persoane din comunitatea locală, dar și la încurajarea 
cadrelor didactice pentru crearea unui mediu educațional și creștin în sala de clasă. 
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POVESTE DE CRĂCIUN LA CLASA PREGĂTITOARE- 

PROIECT EDUCAȚIONAL ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. primar, Marinescu Gabriela-Mariana,  

Școala Gimnazială Sânpetru, jud. Brașov 

 
”Copilul este ca o oglindă care te amețește puțin. Sau ca o fereastră. Totdeauna 

copilul te intimidează ca și când știe el ce știe. Nu te înșeli, pentru că spiritul lui este 
puternic, înainte ca tu să-l pipernicești”. (Antoine de Saint Exupery) 

Am fost binecuvântată, în acest an școlar, cu dragii mei elevi din clasa 
pregătitoare, copii isteți și frumoși, cu care mă sfătuiesc de fiecare dată când urmează 
să luăm o decizie în privința activităților pe care urmează să le desfășurăm.  

În timpul unei ”Întâlniri de dimineață”, în timp ce discutam despre finalul 
toamnei și debutul anotimpului iarna, vorbind despre prima lună a iernii, am denumit-
o ”luna sărbătorilor”. În urma conversației pe această temă, am enumerat toate 
evenimentele care se cereau sărbătorite de-a lungul lunii decembrie: 1 Decembrie, 
Moș Nicolae, Crăciunul și Anul Nou. N-au ezitat prea mult și m-au întrebat dacă 
putem să facem serbare pentru a sărbători Crăciunul, dar nici eu nu am ezitat atunci 
când le-am propus să le sarbătorim pe toate, ca să ne îmbogățim cunoștințele 
referitoare la toate aceste evenimente.  

Responsabilitatea de manager al clasei implică mai multe roluri: de profesor, de 
părinte, de prieten. Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă 
ideea elevului activ, organizator, cercetător, independent, participant conștient la 
propria dezvoltare.  Astfel, am planificat activități pe care le-am scris intr-un proiect 
educational de decembrie.  

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

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” pentru activitățile pe care urma să le desfășurăm. 

Părinții lor nu au stat departe atunci când au aflat despre îndrăznețul nostru 
proiect si au procurat și ne-au trimis materiale necesare pentru 1 Decembrie, s-au 
ocupat, împreună cu mine, de umplerea ghetuțelor cu dulciuri și au pregătit costumele 
copiilor pentru serbarea de Crăciun.     
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Am fost plăcut impresionată să observ dorința părinților de a se implica și să simt 

că formăm o echipă puternică, acea echipă despre care este  scris în toate cărțile și 
publicațiile de specialitate, echipa elev-profesor-familie.  

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.  

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.  

Împreună cu părinții, am reușit să aducem fericire în sufletele și în gândurile 
copiilor, și zâmbete pe inocentele lor chipuri.  

                     
   Aceasta a fost povestea noastră de Crăciun … 

  
Bibliografie: 
 
- Cristea S., „Pedagogie generală. Managementul educaţiei”, Editura Didactică 

şi pedagogică, Bucureşti, 1996 
- Salade D., „Perfecţionarea personalului didactic în pas cu cerinţele unui 

învăţământ modern”, 2005 
-  https://orasulciteste.ro/articol/citate-despre-educatie 
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Importanța parteneriatului educațional dintre grădiniță și familie  

-Magia Sărbătorile de iarnă- 

 

Prof. Inv. Presc. MARIN IONELA 

Gadinita cu program prelungit „ Magic Years”, Bucuresti 

 
 
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 folosi toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele 
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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. 

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. 

Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare 
activă în cadrul tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul 
acestor întâlniri se va discuta despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-
părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente sociale, strângerea de 
fonduri, organizarea unor excursii. 
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Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească 
succesele. Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite, de aceea, cu diferite ocazii, 
educatoarele organizează evenimente care constituie un prilej de cunoaştere reciprocă 
şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările copiilor. 

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. 
Copiii au invăţat în cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate la clasă, despre 
frumuseţea şi magia  acestui anotimp. 

Cu această ocazie, am organizat o activitatea cu tema „Daruri cu suflet, pentru 
sărbători magice  ”. La începutul activităţii s-au purtat discuţii despre anotimpul iarna 
şi despre sărbătorile din luna decembrie, copiii având misiunea de a confecţiona 
podoabe pentru bradul de Crăciun. 

Într-o atmosferă de bună dispoziţie, copiii îndrumaţi de cadrele didactice şi 
ajutaţi de părinţi au confecţionat globuleţe şi decoraţiuni de Crăciun.  La sfârşitul 
atelierului, copiii  şi părinţii au împodobit bradul, au cântat colinde, au dăruit şi primit 
din bucuria şi emoţia sărbătorii de Crăciun şi au servit colaci şi cozonac. 

Pe tot parcursul desfăşurării activităţii, preşcolarii s-au simţit bine şi au colaborat 
împreună. 
Scopul întâlnirii a fost dezvoltarea relaţiei părinte-copil, gradiniţă-familie, în vederea 
eficientizării demersului educaţional. 

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: 
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Bucureşti  
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IMPORTANŢA  ACTIVITĂŢILOR  EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT   CU  PĂRINŢII 

 
 

Márkó Emese 

Şcoala Gimnazială "Benkő József" Brăduţ, Brăduţ/Covasna 

 

 

”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 
 

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 bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului.  

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta.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. O bună colaborare între familie și scoală se poate realiza prin 
parteneriate. 

Instituția noastră în fiecare an școlar realizează parteneriate cu părinţii elevilor pe 
care îi îndrumăm . Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; crearea unui 
mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuă a învățării 
spontane a copilului; achizțonarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe 
care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în derularea 
serbării de Crăciun, Carnaval, de Ziua Mamei, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii școlare.      

La școală, ajutăm elevii să-și exprime în mod deschis opiniile personale, calitățile 
și defectele lor. Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, ale profesorilor. În felul acesta punem 
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pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

Un real parteneriat între şcoală şi familie este o relaţie activă de implicare şi de o 
parte şi de cealaltă, este bucuria şi succesul pentru un rezultat din care beneficiarul 
este copilul. 
     

 
 

 

Bibliografie: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
MARTA CĂTĂLINA-DANIELA 

BIBLIOTECAR, LICEUL DE ARTE ORADEA 

 
 

 Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai 
evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-
un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative.  

Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi 
contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar 
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. 
 Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-
cultural în care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important 
respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în 
contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi.  

În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie 
să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în 
asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând 
regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea 
spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. 
 Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 
 Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

 Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.   

Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de 
societate în vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun 
adoptarea unor noi modalități de comunicare și colaborare. 

 Creierul nostru este alcătuit astfel încât sa relaționeze cu cei din jur, iar parinții 
pot servi drept modele pozitive în consolidarea acestor relații, în special în interiorul 
familiei. În ciuda multelor obligații si treburi asociate sărbătorilor, este o perioadă bună 
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pentru împlinirea dorinței fiecărui membru al familiei – aceea de a se bucura din plin 
de o atmosferă caldă si prietenoasă. 
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Evaluarea şcolarǎ - exercițiu de coaching  

 

Profesor: Marta-Cristiana Negraia 

Școala Gimnazialǎ nr. 28, Galați 

 

A educa înseamnǎ a hrǎni sufleteşte! John Maxwell 
 

A evalua înseamnǎ potrivit Dicționarului Român Explicativ a determina valoarea, 
a prețui, a aprecia, a estima, a aprecia calitativ şi cantitativ un bun. Conform 
Dicționarului Larousse, din termenul de origine franceza évaluer, înseamnǎ dupǎ 
termenul vechi (participiul sǎu trecut) value, a valora, a da valoare. Deci, putem spune 
cǎ a evalua presupune şi a pune în valoare elevul, a-i adǎuga valoare. 

Evaluarea este un concept complex. Sub aspectul evaluǎrii şcolare menite sǎ 
îmbunǎtǎțeascǎ nivelul competențelor elevilor, ducându-l la performanțe, existǎ 
metode tradiționale de evaluare a elevilor, dar şi metode moderne. 

Metodele moderne de evaluare au un caracter complementar, deoarece ele vin să 
întregească paleta de metode tradiţionale. Acestea sunt utile în evaluarea cunoştinţelor 
elevilor din punctul de vedere al unei lejeritǎți a profesorului, ajutandu-l să îşi facǎ o 
pǎrere mai completǎ în acest sens. Existǎ pedagogi care insistă astăzi pe promovarea 
metodelor care presupun participarea activă şi, prin urmare, pe interesul direct al 
elevului/ studentului în propria formare şi dezvoltare cognitivă.  În autoevaluarea 
comportamentelor din domeniul cognitiv se folosesc în mod frecvent chestionarele.  

Aceastǎ metodǎ o folosesc eu, înainte de evaluarea propriu-zisǎ, prin 
proiecte/teme/realizarea de cǎrți –albume digitale, deoarece consider cǎ doar aflând 
care este atitudinea elevului fațǎ de disciplina pe care eu o predau, fațǎ de şcoalǎ, de 
teme de orice fel, pot afla mai multe despre modul în care pot face eu, evaluarea, ținând 
cont de trǎsǎturile distinctive,  cognitive, ale elevilor mei. 

 
Chestionarul privind autoevaluarea comportamentului elevului faţă de tema de 

acasă ar putea cuprinde câteva întrebǎri, de tipul celor folosite în coaching, deschise, 
provocatoare, creatoare de perspectivǎ, ca: 

 
1. In ce moment al rezolvǎrii temei te afli? 
2. Care sunt etapele pe care le-ai parcurs în vederea rezolvării temei la limba francezǎ?  
3. Care crezi cǎ sunt competențele fixate prin aceastǎ temǎ? 
4. Care au fost dificultǎțile întâlnite ? 
5. In ce condiții crezi tu cǎ activitatea ta ar putea fi apreciată? 
6. Cum te-ai simți daca doamna profesor te-ar lǎuda în fața colegilor pentru efortul tǎu 
susținut la aceastǎ materie? 
7. Cum te-ai simți daca doamna profesor te-ar certa pentru lipsa ta de efort şi interes? 
8. Care este motivația intrinsecǎ de a face tema la francezǎ? 
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9. Ce ai spune dacǎ doamna profesor te-ar propune pentru participare la olimpiada/ 
concursul de limba francezǎ? 

10. Cum ai putea îmbunătăţi performanţa ? 

În concluzie, în procesul de evaluare a elevilor, intrǎ mai multe elemente, pe de o 
parte cele care țin de cognitiv, pe de alta parte cele care țin de cunoaşterea 
comportamentului elevilor, a atitudinilor lor fața de şcoalǎ, precum şi determinarea, 
clarificarea propriilor obiective şcolare. Toate acestea pentru a descoperi motivația 
internǎ, care este de obicei cea mai puternicǎa şi care insoțeşte elevul spre performanțe.  

Acompaniate de aprecieri, de încurajǎri şi de crearea unui spațiu de încredere, 
evaluǎrile elevilor noştri pot devein reale exerciții de coaching cu dublǎ menire: de 
descoperire de sine dar, mai ales de descoperire a potențialului din fiecare în parte. 

 

 Resurse bibliografice si electronice: 

1. https://dexonline.ro/definitie/evalua 
2. www.revista.ust.md 
3. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%c3%a9valuer/31795 
4. Cum sǎ devii o persoanǎ cu influențǎ, John Maxwell, Jim Dornan 
5. Toti comunicǎm, dar puțini stabilim şi relații, John Maxwell. 
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DATINI, TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI 

 

Prof. Înv. Preșc.: Martinaș  Lucia 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Sava”, Iași 

 
 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. 
 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 Isus şi care i-a călăuzit pe cei trei magi. Micul cor al stelarilor cântă 
versuri religioase despre naşterea lui Isus: „Steaua sus răsare”, „În oraşul Vitleem”, 
„Trei crai de la răsărit”. 
 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 
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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 sărbătorilor de iarnă, momentul cel mai îndrăgit de copii este sosirea 
lui Moş Crăciun, care aduce daruri pe care le împarte copiilor. 
 Simbolul sărbătorilor de iarnă este mult doritul brad de Crăciun. Acesta exista 
în tradițiile românești cu mult înainte de era creștină. Bradul este cel mai important 
arbore din obiceiurile românești, fiind prezent la cele mai importante evenimente din 
viața unui om: botezul, căsătoria și înmormântarea. Se consideră că bradul aduce noroc, 
viață lungă, prosperitate și fertilitate, motiv pentru care oamenii își împodobesc casa 
cu crengi de brad. În ziua de azi, toată lumea abia așteaptă să împodobească bradul; 
acest obicei are loc în ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moș Crăciun 
aduce, pe lângă cadouri, și bradul frumos împodobit cu globuri și beteală. 
 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 Isus Cristos. 
 
Bibliografie: 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
Prof. înv. primar Mateescu Constantin 

Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea''- Dioști, Dolj 

 
 
        Serbările școlare, sunt activitățile cu cel mai larg caracter interdisciplinar, oferind 
cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele primare, 
contribuind la dezvoltarea personalităţii acestora. 
        Totodată serbarea școlară oferă și părinților posibilitatea de a se implica activ în 
calitate de partener în educație. Un alt avantaj al acestor activități este acela că 
promovează în comunitate imaginea școlii. 
        Voi propune în cele ce urmează un exemplu de proiect de activitate desfășurat în 
acest an cu ocazia sărbătorilor de iarnă la clasele I-IV ale Școlii Gimnaziale ,,Carol al 
II-lea’’-Dioști. 
        Proiect de activitate ,,Magia Crăciunului” 
  Titlul activității: Serbare școlară ,,Magia Crăciunului” 
  Locul desfășurării: sala de clasă a școlii; 
  Participanți la activitate: - elevii claselor I-IV. Din păcate, anul acesta, părinții 

nu au putut participa având ocazia să urmarească înregistrarea activității ; 
  Obiectivele activităţii: 

- să cunoască rolul și importanța sărbătorilor de iarnă; 
- să participe cu diverse roluri la închegarea scenariului serbării (Moș 

Nicolae, Moș Crăciun, Crăciunițe, Anul Nou) și să redea în versuri 
legende legate de acestea; 

- să intoneze, în grup și individual, diferite cântece cu/fără negativ atât static 
cât și cu mișcare; 

- să recite expresiv poezii și pasaje narative despre iarnă; 
- să participe prin expunerea unor lucrări colective la realizarea decorului 

pentru serbare; 
  Finalităţi/evaluare: 

- Fotografii; 
- Mediatizarea activității pe rețele de socializare dar și pe site-ul școlii; 
- Realizarea unui scenariu specific, cu titlul ,,Magia Crăciunului”; 

  Descrierea activităţii: 
 În cursul lunii decembrie, elevii au primit rolurile, au fost informați asupra 

scenariului și etapelor serbării, apoi au urmat repetițiile zilnice; 
 În data de 20 decembrie, elevii au participat la serbarea,,Magia Crăciunului”. 

Elevii au recitat poezii și au cântat colinde, au dansat; 
 În finalul activității elevii au fost recompensați cu daruri de la Moș Crăciun; 
  Parteneri în realizare şi desfăşurare: 
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- elevi, părinții elevilor, cadre didactice de la Școala Gimnazială Carol al 
II-lea, ; 

  Coordonator: Prof. înv. primar Mateescu Constantin 
           

              

                                   

        Manifestările organizate de şcoală, sub atenta îndrumare a domnului învățător, 
aduc o importantă contribuţie în formarea şi educarea copiilor, în modelarea 
personalității 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  

 

Prof. înv. preșcolar Mateescu Marinela 

Școala Gimnazială ,,Carol al II-lea''- Dioști, Dolj 

 
 

O serie de programe au încercat să promoveze o participare mai activă a părinţilor 
la activităţile şcolii şi au propus diferite forme de activităţi de colaborare. Anumite 
practici au drept obiectiv ameliorarea relaţiilor dintre familie  şi  şcoală: în cadrul 
acestor programe, părinţii contribuie la elaborarea  şi realizarea unor activităţi care 
stimulează schimbul de informaţii  şi care favorizează relaţiile interpersonale 
armonioase. Aceste activităţi pot lua diferite forme: vizite reciproce, un club al 
părinţilor în şcoală, comunicare scrisă, prânzuri sau cine comunitare, adunări 
informative. 

În cadrul programelor vizând sprijinul  şcolar, părinţii sunt invitaţi să se implice 
în conceperea  şi susţinerea unor proiecte  şcolare. Poate fi vorba despre strângerea de 
fonduri, de asistenţă directă(zugrăvire, donaţie de haine, reparaţii etc.), de însoţirea 
elevilor cu ocazia excursiilor, de conferinţe, despre predarea unei arte sau despre o 
activitate distractivă, despre organizarea de evenimente sociale sau culturale. 

Anumite proiecte vizează educaţia părinţilor. Aceştia sunt invitaţi să participe la 
sesiuni de formare menite să-i ajute să-şi dezvolte abilităţile parentale sau să-şi 
îmbunătăţească cunoştinţele: ateliere de formare pe anumite teme, cursuri de formare 
continuă, acces la material de formare (cărţi, casete video, broşuri). În sfârşit, în unele 
cazuri se pune accentul pe utilizarea comitetelor consultative în cadrul cărora părinţii 
formează grupuri de consiliere care se pot interesa de diferite probleme care privesc 
şcoala, fie ele de ordin socio-cultural, financiar, administrativ sau pedagogic. 

Printre multiplele motive, fondate sau nu, invocate de cadrele didactice în vederea 
neutilizării anumitor strategii ce încurajează participarea părinţilor, este invocată 
adesea convingerea că părinţii vor refuza să colaboreze, sau că nu au capacitatea să o 
facă. 

O serie de studii realizate în ultimii zece ani au adus precizări faţă de acest subiect 
şi au demonstrat că  părinţiii şi cadrele didactice consideră  că o colaborare între ei ar 
putea ameliora randamentul  şcolar  şi conduita elevilor în clasă. Numeroşi părinţi 
afirmă că sunt doritori să se implice în procesul de educaţie al copiilor lor. Cadrele 
didactice trebuie totuşi să formuleze aşteptări realiste privind această colaborare. În 
ceea ce priveşte activităţile care pot fi propuse părinţilor, acestea trebuie să fie multiple, 
variate şi să corespundă nevoilor  şi posibilităţilor  lor.   

În faţa unui eşec sau a unei slabe participări, trebuie identificaţi factorii care 
împiedică participarea parentală şi apoi să se elaboreze un program care să corespundă 
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mai bine nevoilor reale  şi disponibilităţilor familiilor, în loc să se conchidă că părinţii 
sunt lipsiţi de interes. 

Exista doua teorii importante privind relatia scoala-familie: 
- Teoria profesionalismului care considera ca un element esential serviciul facut 

altora, fara a te gandi la avantaje personale, criteriile acestei teorii sunt: competenta, 
servirea clientilor, un cod de etica profesionala; 

- Teoria schimbului care considera actiunea umana in functie de un castig 
personal, se considera privilegii traditionale ale profesorilor: un grad de autonomie, un 
salariu asigurat, o competitie restransa. 

Din aceasta perspectiva se pune intrebarea: ce castiga profesorul intr-o cooperare 
cu familia? Se apreciaza ca acest castig poate fi un statut revalorizator in ochii 
societatii, cooperarea cu familia poate fi un test profesional si poate fi considerata ca 
facand parte din datoria profesionala a profesorului deoarece: parintii sunt clienti ai 
scolii, eficacitatea invatamantului  poate fi ameliorata prin cooperarea intre scoala si 
familie, parintii sunt responsabilii legali de educatia copiilor lor si pot avea exigente de 
a evalua rezultatele activitatii scolare. 

In acest context se pune si problema: de relatia cu familiile trebuie sa se ocupe 
profesori specializati sau toti profesorii? Solutia ideala pare a fi: toti profesorii sa aiba 
relatii obisnuite de colaborare cu familiile, profesorii specializati (consilieri 
educationali) sa rezolve cazuri particulare, dificile, sa efectueze vizite in familii, cand 
este necesar si sa organizeze reuniunile cu parintii. 
         

Bibliografie: 

 www.didactic.ro; 
 www.asociatia-profesorilor.ro; 
 Mircea Agabrian-,,Scoala,familie,comunitate”-Editura Intitutul European,2007; 
 Sincai  Eugenia, Alexandru Gheorghe-"Scoala Si Familia" - Editura Gheorghe 
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 http://www.disacnetsolutions.net; 
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Importanţa parteneriatului grădiniţă - familie 

 
 Profesor înv. Preș., Matei Ilona - Cristna 

Grădinița cu P. P. Constantin Brâncuși, Tg-Jiu 

 
“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor şi se 
referă la a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia trebuie să fie în acord cu 
măsurile şcolare, şi ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. Mediul familial 
ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului. 

Copilul trebuie socializat şi modelat, iar fundamentarea personalităţii sale se 
realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, care concentrează primul său 
univers afectiv şi social. Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare 
şi colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educativ. Acesta presupune o 
unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.       

Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional. 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. Cuvinte cheie: grădiniță, familie, 
parteneriat, socializare,comunicare .                                                                                                 

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 
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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.  

Din acest motiv, recomandăm părinţilor:  

• 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. 

 

Grădinița și 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 
legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor.  

Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări și cereri ale 
familiei care exprimă dorința de a deține în continuare controlul situației, fiind 
ocrotitori, grijulii, uneori marcându-se prin impulsul de a verifica toți factorii care 
acționează asupra copiilor lor: de la condițiile materiale, la modul în care personalul 
relaționează cu cei mici.  

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 din grădiniță.  

Pe de altă parte, 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: financiare, practic-aplicative, organizaționale sau logistice.  
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Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu 
implicare susținută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut și înțeles de către 
părinți și realizat printr-o colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară. 
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIŢII ŞI OBICEIURI” 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

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. 
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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 

“Familia şi grădiniţa- împreună pentru binele copilului” 
 
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 5 
dec. 

„În aşteptarea lui Moş 
Nicolae” 

Realizarea de materiale 
specificesărbătorii. 
Ornarea grupei cu 
decoraţiuni realizate de 
copii, specifice sărbătorilor 
de iarnă. 

preşcolari 
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, scenete, 
dansuri populare. 
Primirea de daruri.  

preşcolari 
părinţi 
educatoare 

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 

preşcolari 
părinţi 
educatoare 
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cunoştiinţelor asimilate în 
cadrul activităţilor de 
abilităţi practice, ajutaţi de 
părinţi. 

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. 

preşcolari 
părinţi 
educatoare 

5 17 
dec. 

„Micii bucătari”  Cunoaşterea mâncărurilor 
tradiţionale de Crăciun, 
aduse de părinţi. 
Pregătirea prăjiturilor: 
brăduţi din turtă dulce. 
 

preşcolari 
părinţi 
educatoare 

6 22 
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) 

preşcolari 
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. 

preşcolari 
părinţi 
educatoare 

 
Pe parcursul proiectului 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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UN ALTFEL DE CRĂCIUN... MUZICAL 

 
Profesor, Matiuț Monica-Mirela 

 
 
       Elevii Şcolii Gimnaziale “DACIA” - Oradea au realizat frumoase desene în cadrul 
proiectului “E vremea colindelor” unde aceştia au transmis diferite mesaje cu ocazia 
Naşterii Domnului, prin versuri, muzică și culoare. 
 

 
“O, CE VESTE MINUNATĂ 

Desen realizat de eleva, B. O. I. – clasa a VI-a A 

 
 
 Omul harnic din ce creşte?  
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Dintr-o prună creşte-un prun,  
Din alună un alun,  
Dintr-o ghindă un stejar,  
Din arţar tot un arţar,  
Dintr-o nucă, nuc răsare,  
Drumul creşte din cărare,  
Din izvor fântâna, râul,  
Iar din bob răsare grâul,  
Omul harnic din ce creşte?  
Din copilul ce munceşte. 
 
Desen realizat de eleva, F. A. - clasa a VIII-a B 
Versuri preluate din mediul online 
 

 
 
“IARNA” din concertul pentru vioară și orchestră “Anotimpurile” 
Desen realizat de elevul, R. D.- clasa a VIII-a B 

 
“MOŞ CRĂCIUN CU PLETE DALBE” 
Desen realizat de eleva, I. A. – clasa a VIII-a B 
 

Tuturor vă dorim Sărbători fericite și multă sănătate! 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA - PARTENERI ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. înv. primar-Maxim Maricica,   

Şcoala Gimnazială ,,Iancu Munteanu” Tătărășeni-Havârna, Jud. Botoșani 

 
Educaţia, este un proces prin care se formează, se dezvoltă și se maturizează 

laturile fundamentale ale ființei umane. Scopul principal al educației este de a dezvolta 
abilitățile copilului,      de care el și societatea au nevoie. 

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.  

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta, care 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. 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.  

O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Cadrele 
didactice realizează mereu parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumă.  Motivul 
realizării acestor parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, 
mai târziu, în viață, este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. 

Scopul acestor parteneriate este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Obiectivele majore ale unui parteneriat sunt: formarea părinţilor în spiritul ideii 
de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
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Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile 
și defectele lor. 

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Cadrul didactic trebuie să 
dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii 
unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere  între elevi, dar și între sine și 
fiecare dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Parteneriatele dintre școlă şi familie pot ajuta profesorii în munca lor, pot 
perfecţiona abilităţile şcolare ale elevilor, îmbunătăţesc programele de studiu și 
climatul şcolar, îmbunătăţesc abilităţile educaţionale ale părinţilor, dezvoltă abilităţile 
de lideri ale părinţilor, conectează familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii  şi pot 
crea un mediu  de lucru mai sigur în şcoli. 

 
     Bibliografie: 
 

* Agabrian, Mircea, Parteneriate şcoală-familie-comunitate, Institutul European, Iași, 
2006 

* Moisin, Anton, ,,Părinți și copii”, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
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IMPORTANȚA PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
Prof. Mazilu Simona –  

Grădinița nr. 35 București, sector 5 

 
 
Parteneriatul educațional trebuie privit ca un factor pozitiv care vine în sprijinul 

dezvoltării instituției, presupunând participarea activă a tuturor celor implicați, și 
constituind în același timp, un punct forte în vederea stabilirii unei interacțiuni 
constructive între partenerii implicați. 

Încă de la vârsta preșcolară, educația copilului este o acțiune care presupune 
schimb de experiențe, de valori între adulți, care îl susțin în dezvoltarea sa și cu care 
intră în contact, motiv pentru care trebuie acordată importanța cuvenită partenerilor 
educaționali. 

În perioada preşcolară, copilul trăieşte o amplificare şi diversificare a stărilor 
afective, dar i se conturează şi posibilitatea de evaluare interioară comparativă a lor. El 
experimentează emoţii din ce în ce mai complexe şi mai nuanţate. 

Studii recente au relevat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale 
conturează ceea ce denumim "inteligenţa emoţională". Ea este aceea care ne ajută să 
ne facem plăcuţi la locul de muncă sau în colectivul din care facem parte, să putem 
comunica eficient, să ştim să ne apropiem de cei pe care-i simpatizăm sau de cei pe 
care vrem să-i ajutăm. Inteligenţa emoţională este factorul de legătură, liantul între o 
persoană şi mediul din care face parte. 

În acest context, unul dintre obiectivele grădiniţei şi familiei este educarea 
copiilor în sensul omeniei, generozităţii, receptive la durerile şi bucuriile celor din jur. 

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. 

Având în vedere aceste considerente am inițiat acțiunea „În așteptarea lui Moș 
Crăciun”. Aceasta a fost pretextul prin care noi cadrele didactice, în calitate de 
colaboratori și parteneri, ne-am propus prin intermediul acestei acțiuni, să 
conștientizăm părinții de importanța păstrării tradițiilor și obiceiurilor de iarnă, de rolul 
pe care îl are implicarea părinților în viața educației preșcolarului, cerându-le astfel să 
renunțe la câteva ore de muncă și la îndatoririle casnice, pentru a petrece un timp 
frumos alături de noi. Putem afirma faptul că prin această acțiune am valorificat una 
din modalitățile existente, prin care am putut să oferim totul copiilor noștri și mai ales 
să-i nu-i privăm de ceea ce au ei mai mare nevoie „de noi”, de părinți, de afecțiunea 
noastră. Au fost confecționate podoabe pentru împodobirea bradului, a casei, a mesei 
de Crăciun, s-au cântat colinde și au fost prezentate tradiții și obiceiuri de odinioară 
care se practicau cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou.  
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Cu siguranță timpul petrecut împreună nu a fost un timp pierdut, ci unul 
câștigat, părinții răspunzând afirmativ invitației noastre, un bun prilej de a-și reaminti 
întâmplări dragi din copilărie și de a duce mai departe obiceiuri și tradiții strămoșești. 

 
 
Bibliografie: 
 
 Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., (1997), Educaţia părinţilor. Strategii şi 
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 Dumitrana, Magdalena, (2000), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura 

Compania, Bucureşti 
 Mateiaş, Alexandra, (2003), Copiii preşcolari, educatoarele şi părinţii, Ghid 

de parteneriat şi consiliere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  
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Miros de sărbătoare 

 

Meleg Jutka, prof. înv. preșcolar 

G. P. P. 30 - Structura G. P. P. 31 Oradea 

 
Pentru mulți dintre noi mirosul turtei dulci care învăluie toată casa este semnul că 

se apropie sărbătoarea crăciunului, este parte a perioadei de advent ca și coronița sau 
calendarul de advent.  

Fiindcă păstrarea tradiției este foarte importantă pentru mine, am decis să 
pregătesc cu preșcolarii mei un fel de turtă dulce ca să ne aducă prin mirosul ei în 
atmosfera sărbătorilor. Înainte de a descrie această activitate mă opresc să prezint 
originea acestei prăjituri tradiționale. 

Arheologii au găsit încă din antichități figuri de turtă dulce sub forme de animale 
care erau pregătite pentru zeii lor. Oamenii „sacrificau” biscuiții în locul animalelor. 

Unii cercetători spun despre originea turtei dulci că în anul 992, călugărul armean 
Grigorie Macarie se retrage în ultimii ani de viaţă în Franţa, unde găteşte tot felul de 
produse de patiserie. Dintre acestea, cel mai apreciat desert a fost turta dulce. „Piesa 
de rezistenţă” din componenţa „dulcelui“ o reprezintă – aşa cum o divulgă de la bun 
început denumirea din limba engleză, gingerbread (pâine cu ghimbir) – ghimbirul. 

Prăjiturile şi biscuiţii care conţineau ghimbir printre ingrediente sunt prezenţi în 
istoria secolului al XI-lea datorită Cavalerilor Cruciaţi. Întorşi din Orientul Mijlociu, 
ei aduc cu sine acest condiment ce urma sa fie folosit de brutarii din Evul Mediu, care 
coceau turta dulce în forme destul de elaborate, din lemn. 

Peste câteva sute de ani, în secolul al XIII-lea, turta dulce este prezentă în Suedia, 
unde ajunge datorită emigranţilor germani. Aici, turta era coaptă de către călugăriţe şi 
vândută împreună de alţi biscuiţi meniţi să ajute digestia; dar şi alături de biscuiţii copţi 
pentru a fi pictaţi şi puşi în fereastră, pentru decorarea casei. 

Prin secolul al XVI-lea, desertul era deja vândut, în afara mănăstirilor, în farmacii 
şi pieţele populate de producătorii locali. Tot cam în aceeaşi perioadă, Market Drayton, 
un oraş din Anglia, devine celebru pentru turta dulce produsă aici. 

Dacă la începuturi turta dulce era coaptă în principal sub forma unor inimi 
(iubire), porci (viaţă, bunăstare) şi îngeri (bunătate), în secolul al XV-lea au fost 
inventate cele mai populare forme, cele de bărbaţi şi de femei. Figurinele cu mare 
conţinut de ghimbir au fost consemnate pentru prima dată la curtea reginei Elisabeta I 
a Angliei şi erau, de cele mai multe ori, „chipul cioplit“ al unor personalităţi care 
frecventau dineurile oferite de capul încoronat. 
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Şi tot în primele secole de viaţă turta dulce avea drept componente principale 
pesmetul, zahărul, mierea,  alunele de pădure măcinate şi, fireşte, ghimbirul. Cu timpul, 
englezii au înlocuit pesmetul cu făina de grâu şi au adăugat ouă şi îndulcitori. Astăzi, 
reţeta e ceva mai elaborată şi conţine următoarele ingrediente: unt gras, zahăr brun 
,miere,  făină de secară şi de grâu, scorţişoară, nucşoară, cuişoare măcinate, enibahar 
măcinat, zahăr vanilat şi ghimbir. O adevărată bombă de condimente! În funcţie de ţara 
unde este preparat, desertul are forme şi denumiri diferite: în Polonia e numit 
„pierniczki”, în Cehia i se spune „pernik”, în Scandinavia veţi mânca un 
„pepparkakor”, nemţii preferă o versiune mai pufoasă numită „lebkuchen”, în Ungaria 
se numește “mézeskalács” (prăjitură cu miere) 

Începând cu anii 1800, turta dulce a devenit „prăjitura Crăciunului“ în multe ţări, 
probabil datorită accesului mult mai facil al populaţiei la făină şi zahăr. După ce fraţii 
Grimm au descris o casă făcută din turtă dulce în „Hansel şi Gretel“, decorată cu tot 
soiul de bomboane şi creme, brutarii germani au început să coacă turta dulce şi sub 
formă de căsuţe. Și în zilele de azi se mai păstrează obiceiul modelării turtei dulci sub 
forma unor case. 

Pe teritoriul nostru a apărut turta dulce în secolol al XVII-lea. Orașele ca Brașov, 
Cluj, Turda au devenit cu timpul centre de manufactură ale turtei dulce. Meșterii au 
folosit pentru formarea aluatului niște forme sculptate din lemn. Fiindcă era o artă 
adevărată pregătirea acestor forme, erau foarte valoroase, fiii au moștenit de la tați 
formele sculptate pentru turta dulce. 

În zilele de azi în comerț se găsesc numeroase forme din inox sau din plastic cu 
care reușim ușor să tăiem din aluat formele specifice perioadei de crăciun: inima, 
steaua, casa, bradul, clopotul, băiatul, fetița, etc. 

 În grădiniță n-am avut posibilitatea de a coace în cuptor turta dulce, de accea am 
optat pentru o versiune nouă a aluatului, care după mirosul și textura ei este la fel ca 
turta dulce, dar nu conține zahăr, nu se mănâncă, ci se folosește doar ca decorațiune 
după uscare. Chiar dacă vreun copil  mănâncă un pic din aluat, datorită mirosului 
plăcut, el nu pățește nimic, fiindcă toate ingredientele sunt naturale. 

Rețeta este următoarea: se amestecă două căni de făină, o jumătate de cană de sare 
fină, o lingură de condimente pentru turtă dulce (scorțișoară, cuișoare, enibahar), două 
linguri mari de ulei de cocos comestibil (untură), o jumătate de cană de apă fierbinte. 
Se frământă bine pentru a ajunge la un aluat omogen, ușor de modelat. Acest aluat se 
poate păstra în frigider într-un borcan săptămâni întregi. Untura de cocos se topește de 
la căldura mâinii și aluatul devine moale în timpul frământării.  

Eu am pregătit copiilor aluatul acasă dintr-un kilogram de făină (pentru 15 copii) 
și am lăsat în frigider peste noapte.  

Copiii au frământat câte o bucată de aluat, l-au întins cu sucitoarele și l-au decupat 
cu formele pregătite. Au primit diferite ornamente (biluțe, confeti și  inimioare din 
zahăr, cuișoare și năsturele) cu care au decorat după placul lor formele de turtă dulce.  
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Evident că prin această activitate am dezvoltat mușchii mâinilor, creativitatea, dar, 
în același timp, am mai vrut să pun accent și pe antrenarea simțului olfactiv. Simțul 
mirosului poate aprinde amintirile și, de asemena, influențează starea de spirit și 
emoțiile noastre. Lumea noastră este ”bombardată” de lucruri artificiale la nivelul 
auzului, simțului tactil, văzului, la nivel de gust și miros (deodorant, săpunuri, 
șampoane). Mirosurile artificiale, puternice înlocuiesc de multe ori aromele naturale, 
de accea este necesar reeducarea simțului olfactiv. 

Pe lângă mirosul condimentelor folosite am mai adăugat mirosul citricelor: am 
dat preșcolarilor clementine pe care le-au decorat cu cuișoare întregi. Farmecul 
aromelor naturale ne-a învăluit într-o stare de bine, de fericire, de miros de sărbătoare. 

 

Bibliografie: 
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sarbatorilor-de-iarna/ 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI STRĂMOȘEȘTI  

 

Profesor Merișor Adela Petruța 

Școala Gimnazială Nr. 1 Urdari, Localitatea Urdari 

 

 
 Caracterul esențial al sărbătorilor este bucuria și încrederea cu care omul 
întâmpină trecerea de la anul vechi la anul nou, începutul unei noi perioade de 
vegetație, a unei noi etape în viața satului și a sătenilor săi, a colectivității în care 
trăiește. 

Dintre obiceiurile calendaristice cele mai răspândite, cu origine și credințe și 
mituri străvechi, sunt ciclurile legate de sărbătoarea Nașterii lui Iisus și Anul Nou. 
Sărbătoarea Nașterii Domnului are caracter creștin, fiind sărbătorită atât prin 
participarea la slujbele bisericești, cât și prin practicarea unor obiceiuri populare. 
Crăciunul este polul în jurul căruia gravitează o multitudine de colinde, urări și tradiții 
specifice, care trimit spre vremuri demult apuse, dar care se regăsesc în 
contemporaneitate. În folclorul românesc, Colindatul de Crăciun este cel mai important 
ciclu sărbătoresc popular tradițional, cel mai bogat și colorat prilej de manifestări 
folclorice. 
 Deprinderea de a colinda, de a saluta cu mare bucurie Nașterea Domnului, de a-
L întâmpina cu urări, daruri, petreceri, cântece și jocuri este străveche. Colindatul 
deschide amplul ciclu al sărbătorilor de iarnă. Repertoriul tradițional al obiceiurilor 
strămoșești desfășurate cu ocazia Anului Nou, dar și a Crăciunului cuprinde: colinde 
de copii, colinde de ceată, cântece de stea, vicleimul, plugușorul, sorcova, vasilca, 
jocuri cu măști, dansuri, teatru popular și religios, etc. Cele mai bogate și mai 
strălucitoare din punct de vede artistic sunt, alături de plugușoare, colindele de ceată. 

Colindatul sau uratul pe la case constituie un obicei străvechi.Termenul de 
colindă s-a extins și asupra obiceiului practicat de Iordan, Florii sau de Paște, în ultima 
vreme. Și totuși, românii consideră tradițională doar colinda de Crăciun. Cântecele 
cântate de colindători atrag norocul sau binecuvântarea asupra oamenilor și 
gospodăriilor, pentru anul care urmează.  

Colinda populară, în mare parte înlocuită de cea creștină se distingea prin faptul 
că își preciza destinatarul (există colinde ,,de fată” , ,,de flăcău” , ,,de copil” ,  ,,de 
cioban” , etc) și prin funcția predominantă de urare. Existau, de asemenea, colinde de 
înstrăinare (mai ales adresate feciorilor care pleacă la oaste). 

La români, colindele se remarcă prin profunzimea teologică și simplitatea 
artistică a formei, ca manifestare vie a culturii teologice și duhovnicești populare. 

Bogăția teologică și spirituală a colindelor de Crăciun derivă din învățătura 
Bisericii Ortodexe, inspirată de textul Evangheliei și de scrierile Sfinților Părinți, care 
au meditat profund la taina iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, arătată nouă prin 
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Întruparea și Nașterea Fiului Său, Cel ce S-a făcut om din iubire față de oameni 
(Cf.Ioan 3, 16). 

Colindele reamintesc adevărul că Mântuitorul Iisus Hristos este cinstit de cei trei 
magi sau crai de la răsărit, de oameni înțelepți de alt neam decât poporulevreu, veniți 
de la mari depărtări, pentru că Dumnezeu voia să dea o lecție lui Irod, regele Iudeii, al 
patriei în care s-a născut Pruncul Iisus. Regele Irod căuta să-l omoare pe Pruncul Iisus, 
însă alți regi, de neam străin, i-au adus daruri Pruncului Iisus.  

Darurile aduse de magi au și ele înțelesuri profunde. Aurul este simbolul 
demnității împărătești al Pruncului Iisus. Tămâia arată că pruncul Iisus va fi mare preot 
care aduce jertfă lui Dumnezeu, fiind el însuși jertfă și jertfitor, iar smirna arată că, mai 
târziu, Iisus va trece prin moarte, pentru a dărui oamenilor muritori învierea și viața 
veșnică. 

Putem spune că textele colindelor românești ne surprind atât prin bogăția 
semnificațiilor teologice și spirituale pe care le conțin, cât și prin simplitatea formei 
artistice de exprimare a iubirii smerite și a sfințeniei Pruncului Iisus. 

În seara de Ajun, copiii umblau cu Moș Ajunul (,,Ne dați ori nu ne dați...?”) și 
primeau mere, nuci și colaci. Astăzi, copiii umblă cu Steaua (,,Steaua sus răsare”) și 
primesc bani. Ei se numesc stelari, crai, colindări sau colindători. Umblă în cete mici, 
cu o stea făcută dintr-o sită veche, cu șase, opt sau douăsprezece coarne triunghiulare, 
învelite în hârtie colorată. În centrul, au icoana Nașterii Domnului și o orație către 
gazde. Dăruitul banilor nu intră în tradiția populară. Cântecele de stea cu care suntem 
familiarizați sunt de origine cultă, adeseori chiar bisericească.  

Crăciunul este, mai ales, un prilej de a oferi daruri. Darurile aduse de Moș 
Crăciun le găsesc copiii sub brad în dimineața sărbătorii. În zilele Crăciunului începeau 
și petrecerile cu lăutari. Mai demult, colindătorii erau așteptați la gura sobei, unde ardea 
un butuc mai mare. După ce feciorii colindau în satul lor, se duceau și jucau în alt sat 
vecin. 

Remarcăm că nici de Anul Nou nu lipsesc colindele. Ele vestesc această 
sărbătoare și conțin urări pentru noul an. În Maramureș există colinde creștine, care 
conțin îndemnuri morale și sfaturi.  

Plugușorul și Capra sunt colinde pe care copiii le cântă în ajunul Anului Nou, 
sunt legate de înnoirea anului și nu au legătură cu sărbătoarea Crăciunului.  

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 cele 
mai multe ori, de un plug mic, din lemn, împodobit cu beteală de diferite culori, de 
unde și denumirea colindului. Recitarea textului este însoțită de sunetul clopoțeilor, al 
buhaiului și de pocnetul bicelor. 

Masca costumului de capră este constituită dintr-un cap de capră, sculptat în 
lemn, având maxilarul inferior mobil pentru a fi tras cu o sfoară și a clămpăni în timpul 
dansului. Capra are două cornițe împodobite cu panglici multicolore și este fixată într-
un suport care se sprijină pe pământ. Copilul care joacă capra este acoperit cu o 
țesătură. În timpul jocului capra se îmbolnăvește și moare, iar în final reînvie spre 
bucuria tuturor. 
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Un alt colind de Anul Nou este Sorcova. Sorcovele sunt făcute din flori de hârtie 
colorată, ornate cu beteală. Obiceiul este practicat de copii, care intră în casă și le 
lovesc, pe rând, pe gazde cu sorcova, recitând formula.  

Obiceiurile de iarnă se respectă în sate cu sfințenie. Cetele cutreieră ulițele 
satelor și gospodăriile tărănești, făcând tradiționalele urări. Gazda casei colindate este 
întotdeauna întrebată dacă primește colinda. Fiecare român născut într-o familie 
creștină, la sat sau la oraș, a ascultat un colind în perioada sărbătorilor de iarnă sau a 
primit o ceată de colindători. Este adevărat că colindatul s-a născut în sânul 
comunităților sătești tradiționale. Creștinii întâmpină Nașterea Domnului ascultând sau 
cântând colinde. 

Farmecul melodiilor și textelor poetice ale colindelor este inegalabil.  
Nu trebuie să uitâm că apariția colindelor a avut loc într-o vreme în care nu le 

puteam auzi decât de la colindătorii care ne băteau la ușa casei. E bine să rămână un 
obicei viu. Se întâmplă ca colindătorii să fie huiduiți, să li se închidă ușile.  

Să încercăm să ascultăm mesajul și bucuria pe care colindele ni le pot oferi, să 
avem tot timpul inima plină de iubire și sufletul deschis. Tinerei generații îi revine 
sacrul rol de a duce  mai departe acest inestimabil tezaur popular.  
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Importanta activitatilor educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. primar Mihai Elisabeta Victorita 

Scoala Gimnaziala “Alexandru Moruzi”, Comuna Pechea, Judetul Galati 

 
Activitatea didactica de buna calitate este suport pentru progresul constant al 

evolutiei copilului in plan psihic si social. Copilul isi va dezvolta potential nativ in 
masura in care scoala vareusi sa il identifice  corect, sa il cultive, dar nu va omite  a e 
implice in modelarea influentelor  care nu apartin orei de curs. 

Cercetarile subliniaza faptul ca nu simpla prezenta sau absenta unui ractor de 
influenta din mediu sunt importante pentru dezvoltarea ontogenetica, ci masura, 
maniera si rezonanta interactiunii  copilului cu acest factor. Totalitatea  elementelor  cu 
care copilul intra in relatie  la o varsta data  a fost denumita de catre Super  si Harkeness 
nisa de dezvoltare. 

Structura nisei de dezvoltare vizeaza: 

-obiecte si locuri accesibile copilului; 

-raspunsurile si reactiile persoanelor semnificative fata de copil; 

-cerintele adultilor care se refera la competentele pe care le incurajeaza, de varsta la 
care le solicita si de nivelul de performanta asteptat; 

-activitati pe care I le propune, I le impune copilului au care sunt acceptate de copil. 
(Cosmovici-Iacb,1998)  

Deci cadrul didactic trebuie mai intai sa remarce care sunt valorile si atitudinile 
fata de scoala pe care fiecare familie le transmite, care e stilul de influentare,atmosfera 
familiala. Apoi pornind de la faptul ca parintii sunt eficienti in formarea unor deprinderi  
la proprii copii, dar si cei mai interesati fata  de progresul copiilor, educatorul trebuie 
sa gaseasca  modalitatile prin care parintii  pot fi motivati  pentru a-si  asuma si a 
practica efectiv  rolul de parteneri ai scolii in actul educativ. 

   Relatia de parteneriat consta in coordonarea actiunilor intre parinti si invatatori 
astfel incat obiectivele de realizat, metodele folosite, formele de organizare si de 
evaluare a activitatii sa fie comune. Parintii si invatatoarea vor invata unii de la altii 
pentru a alege  impreuna varianta  cea mai potrivita pentru copil. Daca vom cauta solutii 
eficiente pentru numeroasele probleme care se nasc din complexitatea  actului educati, 
parteneriatul educational  cu parintii  va fi inteles ca una dintre strategiile de baza ale 
scolii. 

Parteneriatul dintre scoala si familie si-a demonstrat eficienta pretutindeni  unde 
a fost aplicat, daca s-au respectat  anumite  conditii de realizare a acestuia: 
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-parintii sa fie perceputi de catre cadrele didactice ca persoane active si valoroase 
pentru educarea copiilor; 

-parintii sa se implice in luarea de decizii referitoare la activitati extrascolare, la 
modificarea orarului, la stabilirea disciplinelor optionale; 

-responsabilitatea pentru evolutia copilului sa fie impartita intre scoala si parinti  

El  ajuta voluntar in activitatea didactica, oferindu-se  ca resursa de invatare:el 
invata,se informeaza  in legatura  cu modul de conducere  si organizare a procesului 
instructiv-educativ in scoala; sustine motivatia  pozitiva a copilului pentru invatarea 
scolara; devine o sursa  complementara  de informatie pentru  scoala, in legatura cu 
comportamentul  copilului in familie; este  resursa  educationala  prin experienta  sa de 
viata  si de cunoastere, este un educator  important al  copiilor sai, oferindu-le valori si 
modele de conduita, este initiatorul schimbarii in scoala, analizand critic viata scolara 
si intervenind cu  sugestii de ameliorare acolo unde este cazul. 

 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
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O, brad frumos! 

 
 

Prof. CIOLAC MIRELA ZAMILIA 
Liceul Teoretic ”Gr. Moisil” Timișoara 

 
 

Nu se știe exact de unde a luat naștere obiceiul bradului de Crăciun. Se 
presupune că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la popoarele germanice, 
iar cu timpul acest obicei a intrat și în tradiția creștină. 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 triunghiulară Sfânta Treime. 
Podoabele cu care bradul este împodobit semnifică cunoașterea și bogăția, asemeni 
pomului sacru din Grădina Edenului, în care se găseau merele-fructele cunoașterii. 

În România bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în palatul 
regelui Carol I de Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii au preluat această 
tradiție. 

Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu mere, nuci, flori de hârtie sau 
biscuiți. În timp, s-a trecut la ornarea acestuia cu fel si fel de minunății, printre care: 
globulețele de sticlă, beteala, bomboanele de ciocolată, instalațiile luminoase, sau cu 
diferite ornamente lucrate manual și nu numai. De asemenea, există obiceiul ca în 
vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi 
până la Betleem. Despre această stea se spune că aduce noroc și duce la îndeplinire 
dorințele. Aceasta este pusă de cel mai tânăr membru al familiei. 

Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele coronițe de 
Crăciun, agățate pe ușile de la intrare. Ele  simbolizează sănătate și noroc, iar forma 
rotundă a acestora reprezintă veșnicia dragostei care nu piere niciodată.  

Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare 
a liniștii sufletești, a păcii și a cadourilor. A fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei 
pentru creștini, dar, mai ales pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul 
împodobirii pomului de Crăciun. De aceea, se începe cu achiziționarea bradului. Apoi, 
cu mic, cu mare, familia se adună în jurul bradului pentru a-l împodobi. Acest moment 
este un prilej de bucurie pentru întreaga familie. 

Pentru a lua parte la bucuria fiecăruia, am desfășurat o activitate nonformală sub 
deviza ”O, brad frumos!”. Competenţele şi atitudinile dezvoltate elevilor în cadrul 
învăţării nonformale includ: competenţe interpersonale, capacitatea de lucru în echipă, 
încrederea în sine, disciplina, responsabilitatea, capacităţi de planificare, coordonare şi 
organizare/competenţe de gestionare a proiectelor, capacitatea de a rezolva probleme 
practice etc. Întrucât aceste competenţe au relevanţă crescută în dezvoltarea personală 
a individului, contribuind deopotrivă la participarea activă în societate şi pe piața 
muncii, acestea sunt complementare celor achiziţionate prin educaţia formală. 
Metodele utilizate sunt foarte diferite de pedagogia utilizată în educaţia formală. În 
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cazul educaţiei nonformale accentul este pus pe învăţarea prin acţiune, învăţarea de la 
egali şi activitatea de voluntariat. 

Așadar, în cadrul activității propuse, fiecare elev și-a împodobit bradul alături 
de familia sa, apoi a trimis fotografii pentru a ne face părtași la bucuria adusă în casă 
odată cu bradul de Crăciun.  

Munca lor se reflectă în imaginile următoare, decorarea bradului fiind una dintre 
cele mai iubite tradiții din sezonul rece care implică copii și adulți deopotrivă. 
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Importanța parteneriatului familie –  

grădiniță în educația preșcolară 

      
                                                           

Prof. înv. preșcolar Mihăieș Maria Alina 
Grădinița "Zâna Florilor", sector 6, București 

 

 
O componentă importantă a consolidării relaţiei grădiniță-familie o constituie 

educaţia părinţilor. Această componentă nu se referă numai la asigurarea condiţiilor de 
creştere şi îngrijire a copilului, ci implică pregătirea părinţilor, formarea şi dezvoltarea 
cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor precum şi abilităţile  acestora în asigurarea 
încrederii în forţele proprii, în formarea competenţelor parentale. 

Potrivit cercetărilor, întreprinse de Push, de Ath. Smith (Vrăsmaş, 2002, pag. 71-
72),  educaţia părinţilor are următoarele principii: 

 Dezvoltarea copilului este dependentă de calitatea relaţiilor dintre el şi părinţii 
lui. 

Este necesar ca părinţii să cunoască nevoile copilului. 
Specialiştii afirmă că nu există modele de creştere a copiilor şi familii perfecte, 

de aceea este necesar să se cunoască şi să se respecte modele diferite de părinţi 
şi de familii. 

 Necesitatea fundamentală de creştere a copilului presupune sprijin social, şi 
financiar,educaţie şi protecţie în instituţii de profil, dragoste şi atenţie din partea 
membrilor familiei. 

 Abilităţile parentale reflectă nivelul individual de cunoştiinţe, abilităţii şi, mai 
ales, de încredere în sine. 

Încrederea în sine, ca, de altfel , dezvoltarea globală şi individuală, este un proces 
firesc, continuu şi, uneori, ireversibil. 

 Dezvoltarea capacităţii de părinte începe încă de la naşterea copilului, în relaţia 
mamă-tată-copil, (Piajet,1973,p.97)  se continuă în contextul copilăriei mici, al 
copilăriei, în perioada şcolarităţii, în  relaţiile sociale, în integrarea copilului în 
societate, ca membru  ,,de facto”  al acesteia. 

 Calitatea de părinte, formarea şi dobândirea capacităţii acestuia se realizează 
prin învăţare continuă, permanentă, ţinându-se seama în cadrul acestei abordări, 
de cultura şi tradiţiile familiei, de legislaţia în vigoare, de perspectiva de 
educaţie a copilului în spiritul valorilor morale (Vrăşmaş, 2008). 

 Majoritatea părinţilor au nevoie de sprijin şi de ajutor în anumite perioade de 
creştere şi de dezvoltare a copilului, de aceea este imperios necesară 
dezvoltarea programelor de educaţie parentală, ca un demers în continuarea 
corectă a parcursului educaţional şi social al copilului. 

Copiii asistaţi social şi educaţional de fundaţii, sunt, în marea majoritate integraţi 
în sistemul de învăţământ preuniversitar-aceasta fiind o condiţie esenţială de integrare 
în programele fundaţilor. 
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Voluntarii au un rol deosebit în cuprinderea și menținerea la cursuri a copiilor,în 
organizarea și derularea programelor de sprijin în cadrul fundațiilor,în menținerea 
comunicării permanente cu părinții și cu cadrele didactice. 
           Calitatea părinţilor, competenţele parentale ale acestora, relaţia lor cu şcoala şi 
cu ceilalţi factori locali se datorează, în primul rând, modului în care interesul faţă de 
copil se manifestă permanent în creşterea, educaţia şi protecţia acestuia. 

În medii defavorizate social şi educaţional, copiii sunt, de cele mai multe ori, 
neglijaţi, nu au posibilităţi/ condiţii de a fi susţinuţi la şcoală, iar această instituţie de 
educaţie nu prezintă interes pentru părinţi. 

Tocmai de aceea este imperios necesară intervenţia factorilor sociali, a 
reprezentanţilor societăţii civile în iniţierea şi derularea programelor de susţinere şi de 
apărare a drepturilor copiilor. 
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Decorațiuni de Crăciun 

                                                                                      
 

Prof. Mihaila Amalia 
 

 

Sărbătorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar cei care iubesc această perioada 
a anului au ocazia să prelungească bucuria si așteptarea lor, prin activitati de 
Crăciun pe care le pot face cu copiii sau impreună cu intreaga familie inca de la 
începutul lunii decembrie.  

În preajma Crăciunului copiii numără neîncetat zilele şi aşteaptă nerăbdători 
cadourile! Vă propun, dragi parinti, să le facem această perioadă plină de activităţi 
creative care să vă umple sufletul şi casa de mulţumirea de a fi părinţi. Am 
pregătit ateliere creative cu tematică de Crăciun. Copiii vor lucra decoraţiuni de 
Crăciun în diferite tehnici artistice – decorative (Coroniţă Crăciun, Ornament cu 
conuri, Globuri din carton reciclat în tehnica şerveţelului, Glob din polistiren în tehnica 
şerveţelului, Ornamente brad, Suporturi de lumânare din ipsos, Felicitări de Crăciun) 
pe care le vor lua acasă pentru a le dărui celor dragi. 

Turta dulce, ciocolata calda, biscuiți in forme specifice Crăciunului (braduti, 
stelute), placinta cu mere si scorțișoară sunt cateva dintre bunătațile pe care le putem 
pregăti îimpreuna cu cei mici și care vor umple cu mirosul lor intreaga casă. Timpul 
petrecut împreuna pregătind prăjiturile contribuie la conectarea cu cei mici, iar bonus 
sunt bunătațile care vor iesi din cuptor, la care și micuții au contribuit. Chiar si cei mai 
mici pot fi implicați in această activitate – le puteți oferi bucatele de aluat pe care să le 
modeleze și forme cu care să decupeze biscuți si fursecuri. 

Exista numeroase posibilități de a crea decorațiuni de Crăciun din elemente 
simple, naturale sau pe care le putem recicla, dandu-le o nouă viață. Iată cateva 
exemple: 

 coronița de Crăciun din conuri de brad; aveti nevoie de 5 conuri de brad, mai mici 
sau mai mari, pe care sa le lipiti intre ele, astfel incat să formeze un cerc; aplicati 
pe ele vopsea albă, argintie sau aurie; legați-i o panglica pentru a o putea agăța 
undeva la vedere; 

 coronița din crengi de brad sau din nuiele, pe care să atașati globuri mici si alte 
decorațiuni de brad; 

 figurine de ipsos sau de lemn, cu forme și motive de Crăciun, pe care cei mici le 
pot picta; 

 ornamente din conuri de brad pictate; 
 decorațiune realizată dintr-o portocală, în coaja căreia introduceti cuișoare; este in 

acelasi timp o activitate senzorială si de motricitate. 
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Multe dintre activitățile prezentate pot fi realizate ascultand în fundal colinde si 
cantece de Crăciun. Dar poate fi si o activitate de sine statatoare, in care să îi invatati 
pe cei mici un colind cu care, dupa tradiția noastră, să meargă la colindat. Pentru 
rudele aflate la distanță, fie că sunt în orase sau țări îndepartate, fie că situația 
actuală din pandemie nu ne permite să ne intalnim cu familia extinsă, putem face 
un video cu urari si cu colinde pe care să il trimitem online.  

De asemenea, atelierul cu parinții se poate desfășura online, fiecare părinte alături 
de copilul său pregătind o decorațiune pentru Crăciun! 

Ce facem la atelier? 

 alegem materialele potrivite, decupăm, tăiem și lipim 
 ne dezvoltăm îndemânarea și creativitatea 
 petrecem timp alături de prieteni vechi sau noi 
 plecăm acasă cu prima nostră coroniță realizată manual 

 

Un atelier încărcat de emoție, fiindcă fiecare copil și părinte se conectează cu două 
dintre cele mai înalte trăiri – Recunoștința și Iubirea, amintindu-și totodată de tradițiile 
autentice românești din prejma Sărbătorilor de iarnă 
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Codlea - Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun 
 

 
Mihăilă Simona-Elena, prof. înv. primar, 
Liceul Teoretic ,,Ioan Pascu’’ – Codlea 

 

 
Municipiul Codlea (Zeiden în germană și Feketehalom în maghiară) este situat 

în partea de nord-vest a depresiunii Ţara Bârsei, în vecinătatea munţilor Perşani, la 
poalele muntelui Măgura Codlei (1.292 m altitudine), la o distanţă de 15 kilometri de 
municipiul Braşov. 

Se presupune că așezarea Codlea a fost fondată de coloniști germani în perioada 
în care Ordinul Teutonilor mai activa încă în Țara Bârsei. Localitatea a fost concepută 
ca sat cu o singură stradă, al cărui centru era reprezentat de o piață cu o biserică. Într-
un document, emis la 19 noiembrie 1377, localitatea este menționată pentru prima data 
ca "Cidinis". 

În Codlea,Crăciunul este o perioadă a tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor 
transmise din generaţie în generaţie. În centrul sărbătorilor de iarnă se află familia şi 
credinţa într-un an mai bun şi mai prosper. 

Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Crăciun este mersul cu colindul. Încă 
din ajun, grupuri de colindători merg din casă în casă şi cântă colinde de Crăciun care 
anunță Nașterea Domnului. Tradiția spune că Dumnezeu a lăsat colindele pe pământ 
special ca să ne mai scape de păcate, iar când acestea nu se vor mai auzi, vor ieși diavolii 
pe pământ. Chiar și la masa de Crăciun este bine să ascultăm colinde, pentru că aduc 
armonie în relațiile dintre oameni și belșug în case și pe ogoare. 

Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un 
an neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. 

La colindat merg mai ales copiii, dar pot merge şi adulţii. Ei sunt primiți de gazde 
și cinstiți cu cozonac, prăjituri sau colaci.Alţi colindători umblă din casă în casă cu 
"Steaua" sau cu ‚,Capra’’. 

O altă tradiție importantă este chiar masa de Crăciun. În data de 25 decembrie ia 
sfârșit postul Crăciunului, care durează aproximativ șase săptămâni. În această zi, 
oamenii se pot desfăta cu bucatele tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr, sarmale, 
caltaboși, colaci, cozonaci, pită de casă-făcută în cuptor şi coaptă pe vatră, prăjituri, 
salate, cârnați sau friptură. Carnea folosită pentru prepararea bucatelor de Crăciun este 
proaspătă, întrucât de Ignat, în data de 20 decembrie, are loc un alt obicei: tăierea 
porcului.Atunci, se face şi Pomana porcului, o masă cu preparate din carne de 
porc,udată cu ţuică făcută în casă,bere şi vin. 

Deși tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an, împodobirea bradului 
a rămas una dintre cele mai iubite dintre ele. Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș 
Crăciun cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți, 
iar cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare 
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roșie sau verde.Copiii care sunt la grădiniţă sau la şcoală,participă, alături de familie la 
serbările şcolare organizate cu acest prilej. 

Pe lângă bradul împodobit de sărbătoare, vâscul e prezent în orice casă în 
perioada Crăciunului şi a Anului Nou. În ajunul Crăciunului, oamenii îşi împodobesc 
casele cu vâsc ca simbol al bucuriei şi pentru pacea sufletească. Sărutul sub vâsc este 
asociat pentru prima oară cu festivităţile organizate de greci cu ocazia Saturnaliilor, 
iar, mai târziu, cu tradiţiile legate de căsătorie. De Crăciun, fiecare fată care stătea sub 
coroniţa de vâsc nu putea refuza sărutul. Acesta putea însemna iubire, prietenie sau 
noroc. Mai nou, oamenii îşi împodobesc ferestrele caselor şi casele cu instalaţii 
exterioare luminoase şi multicolore. 

Pe lângă brad, un simbol al Crăciunului este Crăciuniţa. Există cel puţin două 
plante de apartament numite ''Crăciuniţă'' sau ''Crăciunel'', care înfloresc în această 
perioadă şi sunt oferite cu prilejul sărbătorii Crăciunului. 
 În biserică, după slujbă,corul intonează colinde, alături de cei aflaţi  în biserică. Tot 
în  ziua de Crăciun, fanfara umblă  pe toate străzile şi cântă „Trei crai de la răsărit”, 
oprindu-se la fiecare gospodărie.Se pleacă din piaţa aflată sus, lângă prima biserică a 
românilor.Oamenii ies la porţi şi îi cinstesc cu suc, ţuică sau vin, prăjituri, cozonac sau 
bani. 

După terminarea slujbei de la biserică, oamenii coboară şi asistă la spectacolul dat 
de Irozi, băieţi tineri care colindă.Aceştia merg ,apoi, şi pe la casele oamenilor. În Ajunul 
Anului Nou, se merge cu Sorcova şi Pluguşorul.   
 Crăciunul este o sărbătoare a vieţii, de care se bucură toţi oamenii,indiferent de 
vârstă.  
 

  

850



 
IMPORTANTA  ACTIVITATILOR  EDUCATIVE  

REALIZATE IN PARTENERIAT CU PARINTII PENTRU MARCAREA 
SARBATORILOR DE IARNA 

 

 
PROF. MIHAILESCU VALI STEFANIA  

GRADINITA SFANTUL ANDREI – BUCURESTI 
 

 
Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 

şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii 
noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării 
atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare. 

În fiecare an școlar este realizat un parteneriat cu părinţii prescolarilor. Scopul 
acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile 
desfasurate la grupa   şi la cele extracurriculare. 

 
Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti:  
 
- formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
- convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a 

grupului în ansamblu; 
- crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare 

continuă a învătarii copilului;  
- achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştinţe pe care să 

le folosească în educarea propriilor copii; 
- implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare 

necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Prin acest parteneriat copiii au reușit să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod 
deschis opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre 
calitățile și defectele lor. 

Serbarea de Crăciun este un exemplu concret de realizare a parteneriatului 
educational școală- familie.  

Perioada Sărbătorilor de iarnă are, în fiecare an, un aer magic. Crăciunul înseamna 
familie, bucurie și nu în ultimul rând prilej de petrecere. Serbarea de Crăciun 
reprezintă unul din momentele cele mai incărcate de emotie pentru copii, părinti, bunici 
și cadre didactice care au pregătit din timp un program care sa-l bucure pe Moșul. 
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Scop: Proiectul își propune ca prescolarii să-si îmbunătățească cunostintele 
despre tradițiile și obiceiurile românești de Crăciun și Anul Nou.  

 
Obiective:  
-cunoasterea și descrierea tradițiilor si obiceiurilor crestine;  
-achizitionarea valorilor educative si morale crestine;  
-promovarea semnificatiei sărbătorilor specifice românilor;  
-promovarea activitatilor cultural –artistice specifice anumitor evenimente; 
-constientizarea părintilor cu privire la importanța sărbătorilor la români și rolul 

lor in educarea copiilor din perspectiva creștină.           
 
Argument: 
Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie si de împăcare sufletească in rândul 

românilor. Prin aceste activități promovăm obiceiuri și tradiții naționale, locale sau 
regionale, precum și însușirea unei conduite de respect, față de cultura națională. 

Punctul de pornire 
in desfășurarea proiectului la constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe de
spre obiceiurile si traditiile de Crăciun și de Anul Nou.  

Copiii, iubesc sărbatorile crestine,îsi îmbunătățesc cunostințele prin aflarea mai 
multor povești, legende despre trecutul neamului nostru. Totodata, le plac și sărbătorile 
laice –venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun și din acest motiv, s-a încercat prin acest 
proiect promovarea de colinde si urături specifice zonei. 

Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea 
faptului că sărbătorile și tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

 
Exemple de activități desfășurate în cadrul Serbării de Crăciun: 
 
-Prezentarea unor obiceiuri și tradiții locale; 
-Recitarea de poezii și interpretarea unor colinde; 
-Confecționarea unor decoruri de Crăciun, felicitări, daruri; 
-Prezentarea unor dansuri tradiționale sau moderne ( dansul fulgilor de nea, dansul 

renilor etc.)  
-Venirea Moșului, împărțirea unor daruri. 
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Activități în școală pentru un Crăciun magic 

 
 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi" Botoșani 
       Autor: prof. Mihalache Loredan Constantin 

 
Perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă este, pentru fiecare dintre noi, o 

perioadă a bucuriei, a comuniunii și a generozității. Magia sărbătorilor este prezentă 
deopotrivă în familie și în mediul educațional. Activitățile demarate la nivelul claselor 
sau a școlii cu prilejul acestei perioade constituie pentru fiecare dintre noi o marcă 
reprezentativă pentru ceea ce înseamnă sărbătorile de iarnă din anii copilăriei, și poate 
chiar cele mai frumoase amintiri acumulate pe parcursul anilor de școală. 

 Împreună cu elevii mei din  clasa a- XI - a G, am realizat o serie de activități 
menite să ne introducă în spiritul magic al sărbătorilor și să ne ajute să privim această 
perioadă atât din punct de vedere al obiceiurilor și tradițiilor, cât și din punct de vedere 
al noilor trenduri. De asemenea, activitățile i-au ajutat pe elevi să își dezvolte spiritul 
de echipă, colegialitatea, spiritul filantropic și au ajutat la consolidarea relațiilor 
interumane. 

 Activitatea care a solicitat cea mai multă pregătire prealabilă a fost participarea 
la serbarea de Crăciun, organizată la nivelul școlii, pentru care elevii au pregătit cu 
seriozitate trei momente artistice. Pentru început, întregul colectiv a alcătuit un cor, 
reușind să aducă în fața colegilor lor un colaj de colinde. Acest moment artistic a 
debutat cu un colind arhaic, urmând colinde din ce în ce mai apropiate de zilele noastre, 
iar în încheiere au cântat un cântec de Crăciun autohton. Un alt moment artistic a 
constat  punerea în scenă a unor vechi obiceiuri de iarnă specifice sărbătorii Anului 
Nou. Astfel, elevii noștri, îmbrăcați în straie populare, și-au urat colegii și profesorii, 
au pus în scenă jocul caprei, și al ursului, creând astfel o atmosferă demnă de 
tradiționalele treceri în noul an.  

O altă reprezentație a elevilor a fost alcătuirea unui grup vocal care a interpretat 
cântece de Crăciun din repertoriul muzicii pop. Prin aceste momente artistice, elevii au 
dorit să pună în evidență evoluția muzicii și a tradițiilor specifice sărbătorilor de iarnă, 
în cultura românescă, din cele mai vechi timpuri până în prezent. 

 O altă activitate la care elevii au luat parte cu drag a fost voluntariatul pe care 
am decis să îl facem împreună la asociația „Ajungem Mari”. Timp de o lună ne-am 
dedicat câteva ore din săptămână pentru a merge să ajutăm copiii proveniți din medii 
defavorizate să își facă temele și am încercat să îi determinăm să își îmbunătățească 
situația școlară. Această activitate a dezvoltat spiritul filantropic al elevilor, i-a ajutat 
pe aceștia să își dezvolte capacitatea de comunicare și de interrelaționare și i-a provocat 
să își îmbunătățească capacitatea de a transmite mai departe informațiile pe care le 
dețin. 

853



 Activitatea din ultima zi de dinaintea vacanței s-a conctretizat într-o oră de 
dirigenție în care am cântat colinde împreună, fapt care ne-a introdus în spiritul 
Crăciunului, după care am împărtășit fiecare una dintre tradițiile specifice familiei 
noastre derulată în jurul acestei sărbători, fără de care considerăm că acestă perioadă 
nu ar mai fi la fel. Spre final, am dezbătut, pe baza colindelor, cântecelor și obiceiurilor 
prezentate la serbarea de Craciun, paralela dintre sărbătorile de altădată și cele 
contemporane. 

 Concluzionând, activitățile pe care le-am desfășurat la nivelul clasei și al școlii 
cu privire la sărbătorile de iarnă ne-au umplut de bucurie, au intensificat spiritul 
Crăciunului, și, în același timp, au contribuit la solidificarea relațiilor de prietenie 
dintre elevi, la îmbunătățirea relației dirigintelui cu colectivul clasei, la dezvoltarea 
spiritului generozității și al dragostei pentru semeni și la îmbunătățirea spiritului de 
echipă, a muncii împreună și a colegialității. 
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CRĂCIUNUL LA ROMÂNII DIN ZONA MOLDOVEI 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR MIHALACHI OANA-NICOLETA         
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,VERONICA MICLE,,  IAȘI 

 

 

Moldova este bogată în tradiții, zonele rurale păstrând de-a lungul anilor datinile, 
meșteșugurile, folclorul și obiceiurile străvechi. Moldova este recunoscută pentru arta 
populară, țesăturile colorate și originale, produsele olarilor, tâmplarilor și meșterilor 
care prelucrează lemnul și piatra. Iar sărbătorile tradiționale aduc în atenția publicului 
spiritul autentic moldovenesc, atât prin datini și obiceiuri străvechi, cântece și dansuri, 
dar și prin portul popular.  

Crăciunul și Anul Nou în Modova. Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare 
a creştinilor şi este celebrată pe tot cuprinsul ţării, dar practicile şi obiceiurile diferă, în 
funcţie de zona geografică şi etnologică. Iar Crăciunul în Moldova este încununat cu 
cele mai multe tradiții și ritualuri populare. 

Sărbătorile se desfășoară în „casa mare”, cea mai frumoasă odaie dintr-o casă 
moldovenească, ai cărei pereți sunt decorați cu fotografii ale rudelor și cu prosoape 
brodate din stofă de casă, familia invitându-și rudele, prietenii, vecinii și cunoștințele. 

Postul Crăciunului. Pentru sătenii locului nu există Crăciun fără post – acesta 
începe odată cu Lăsarea Secului. 

Bucate tradiționale. Când te gândești la bucătăria moldovenească, nu-i așa că te 
gândești mai întâi la poale-n brâu,  plăcinte moldovenești sau cozonac? Doar scriindu-
le numele și papilele mele gustative sunt în culmea fericirii. Dar moldovenii sunt 
recunoscuți și pentru bucatele tradiționale din porc, precum toba, caltaboșii, cârnații, 
piftia, și vestitele sărmăluțe moldovenești. 

În ziua de Crăciun, mesele sătenilor trebuie să fie pline cu preparate tradiționale 
pe care gospodinele le pregătesc în Ajunul Crăciunului. Tot acum, femeile coc colăcei, 
numiți Crăciunei, modelați în formă de opt, pe care îi agață apoi pe perete, lângă icoane, 
unde vor rămâne până la echinocţiul de primăvară, în 23 martie. Crăciunelul copt 
în ajun este folosit de bărbatul casei când iese la arat. Colăcelul este rupt în trei bucăți 
după ce gospodarul trasează prima brazdă. O bucată de colăcel este pusă sub brazdă, o 
alta o dă animalelor din gospodărie, iar pe a treia o mănâncă el.  
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Bradul de Crăciun. Și în Moldova se respectă datina împodobirii bradului. Dar, 
pe lângă brad, unele gospodine încă păstrează viu un obicei străvechi, ornând casa cu 
plante – busuioc, bumbișor, maghiran – plante care aduc noroc. 

 

Colindul. În Moldova, colindatul este una dintre tradițiile cu care localnicii se 
mândresc cel mai mult. Pregătirile încep cu mult înaintea ajunului, când tinerii din sat 
se adună ca să stabilească numărul de colinde și colindători, și să pregătească costumele 
populare. Traseul pe care îl vor parcurge în Ajunul Crăciunului este bine stabilit și toate 
casele sunt colindate. Ceata de colindători este răsplătită de săteni cu mere, colaci și 
nuci. 

Păstrarea Luminii. Păstrarea luminii este una dintre cele mai iubite și vechi 
tradiții în Moldova, tradiție pe care unii dintre locuitorii satelor moldovenești o mai țin. 
Sărbătoarea Crăciunului este strâns legată de solstiţiul de iarnă, cea mai scurtă zi din 
an. Astfel, în seara de Ajun, moldovenii aprind un rug din buşteni pentru a ţine cât mai 
mult lumina. 

Tradiție sau superstiție? Tradiția spune că în Ajunul Crăciunului nu se dă gunoiul 
afară din casă și nu se imprumută lucruri. Fetele nemăritate își pot vedea ursiții în vis, 
dacă pun noaptea la fereastră bucăți mici din toate preparatele pregătite pentru 
sărbătoarea Crăciunului. 

Trecerea dintre ani. Copiii și tinerii din satele moldovenești sunt cei cărora le 
revine principala îndeletnicire la trecerea dintre ani. Ei sunt vestitorii Anului Nou, 
având în repertoriu o mulțime de colinde și jocuri specifice: vă sunt cunoscute jocul 
caprei, ursului sau căiuțului, nu-i așa? 
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Tradițiile de iarnă se încheie odată cu primele zile ale Anului Nou, când cetele 
de copii pornesc “cu semănatul”. Semănătorii aruncă cu boabe de orez, ca simbol al 
prosperătiții și bogăției, rostind  versuri tradiționale. 

Foto: www.imperialtransilvania.com (Dansul ursului) 
Foto: www.fism.gov.md (Brad) 
Foto: www.viata-libera.ro (Colind) 

www.didactic.ro  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Magia Crăciunului 

 
 

Profesor itinerant și de sprijin Mihalca Andreea Dolores 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reşiţa 

 

 

SCOPUL: păstrarea unor tradiţii şi obiceiuri practicate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.  

OBIECTIVE:  

- sistematizarea cunoştinţelor despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile de iarnă, 
antrenând capacităţi dobândite la nivelul tuturor domeniilor; 

- cultivarea şi educarea sentimentelor de dragoste şi admiraţie faţă de Dumnezeu şi Isus 
Cristos, faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti; 

- exersarea deprinderii de lucru în echipe, pe grupe; 

- dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a realităţii; 

- dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei, a solidarităţii; 

- consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive; 

- comunicarea mai strânsă între şcoală, familie şi comunitatea locală; 

- stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite acţiuni; 

- atragerea lor în organizarea unor activităţi cu caracter extracuricular. 

GRUP ŢINTĂ: Elevii claselor V-VIII 

RESURSE MATERIALE: ornamente de iarnă, planşe didactice, cărţi de religie şi 
literatură, imagini, aparat foto, poezii, cîntece. 

 

PROGRAM DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR 

13-21 DECEMBRIE 2021 

Nr. 
crt. 

Activitatea Loc de 
desfășurare 

Responsabili 

1. A sosit iarna! 
Discuţii despre schimbările ce se 
petrec în natură în acest anotimp şi 
despre sărbătorile de iarnă. 

Sala de 
clasă 

Profesori 

2. Ne pregătim să întâmpinăm 
Crăciunul 

Sala de 
clasă 

Profesori 
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Realizarea de ornamente şi desene 
pentru sala de clasă, împodobirea 
bradului de Crăciun, pregătirea 
programului artistic. 

3. Sărbători de iarnă 
Să aflăm mai multe despre Crăciun 
şi despre celelalte sărbători de 
iarnă. 

Sala de 
clasă 

Profesori 

4. Magia Crăciunul  
Interpretarea de colinde în limba 
română şi în limbile străine 
studiate în şcoală. 

Sala de 
clasă 

Profesori 

 

Rezultatele aşteptate la finalul proiectului: 

Participă la acţiuni educative, trăiesc momente de bucurie, emoţie, îşi manifestă liber 
sentimentele; 
Implică proprii părinţi în activităţi educative; 
Organizează expoziţii; 
Mediatizarea proiectului pe site-ul şcolii. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                          

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 
 

 
Prof. înv. Preşcolar:  MILEA IULIANA 
GRĂDINIŢA CU P. P. NR. 7, FOCŞANI 

 

 

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 
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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 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, 
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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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IMPORTANȚA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE   

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 
 

Prof. înv. preșcolar: Militaru Maria Liana 
G. P. P. Ostroveni 2, Râmnicu Vâlcea 

 

 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare.  

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
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demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

          Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 

          Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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TRADIȚII DE IARNĂ ÎN ROMÂNIA 
~CRĂCIUNUL~ 

 

 
Prof. înv. primar MILOSTEANU ALINA-LĂCRĂMIOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNMIHAIU ROMÂN, 
Structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ UTVIN 

Prof. GIULAN CARMEN 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENEI 

 

 

La români sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, sunt sărbătorile de suflet. 
Amintirea copilăriei ce ne revine puternic în suflet și în minte, zăpezile bogate și 
prevestitoare de rod îmbelșugat, colindele și clinchetele de clopoței, mirosul proaspăt 
de brad, dar și de cozonaci, nerăbdarea așteptării darurilor sub pomul de Crăciun, toate 
crează în sânul familiei o atmosferă de liniște și iubire.  

Decembrie este luna cadourilor și a sărbătorilor de iarnă (Sfântul Nicolae, 
Crăciunul, Sfântul Ștefan Anul Nou) și poate unul dintre cele mai așteptate momente 
ale anului, mai ales pentru cei mici care ard de nerăbdare să vadă ce primesc în 
ghetuțele pregătite de cu seară pentru Moș Nicolae, precum și sub brăduț de la Moș 
Crăciun. 

Cea mai importantă sărbătoare din luna decembrie este Crăciunul considerat ca 
sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii au adaptat-o creând tradiții 
și obiceiuri conform culturii lor specifice. Fiecare trăiește din plin sărbătorile, însă nu 
toată lumea cunoaște adevăratele istorii și semnificații ale datinilor de iarnă.  

Crăciunul mai este numit și sărbătoarea familiei, este sărbătoarea când toți se 
reunesc părinți, copii, nepoți care își fac daruri, se bucură de momentele și atmosfera 
din jurul mesei, cu credință ca prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an 
mai bun și mai bogat. 

La sate sunt păstrate mai bine tradițiile și obiceiurile specifice acestei sărbători. 
În Ajunul Crăciunului, cei ce cresc albine, nu dau nimic din casă, ca albinelor să le 
meragă bine și să nu părăsească stupul pe vremea roitului, tot în ajun nu e bine să te 
bați, nici măcar în glumă, cu cineva, căci faci buboaie peste an, nu e bine în ajun să pui 
pe masă mai întâi rachiul, pentru că el nu are întâietate în această seară, ci bucatele. În 
Ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie, pentru că acești pomi să lege rod bogat. 

În seara de 23 spre 24 decembrie, până după miezul nopții și în unele locuri până 
la ziuă, cete de copii merg din casă în casă cu colinda:  Moș-Ajunul, Bună-dimineața 
la Moș-Ajun, O, ce veste minunată! etc. În unele părți din Ardeal, copiii care merg cu 
colindatul se numesc pițărăi. După credința populară, ei sunt purtători de de noroc și 
fericire. 

865



Prin unele părți, băieții, dar mai cu seamă cântăreții bisericești umblă cu icoana 
în ziua de ajun – o icoană pe care este zugrăvită nașterea lui Iisus Hristos în mijlocul 
staulului. Începând cu întâia zi de Crăciun și în următoarele zile ale acestei sărbători, 
copiii umblă cu Steaua, cântând ccolinde de stea prin care vestesc nașterea lui Iisus 
Hristos. 

În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decât a doua zi, deorece dacă-l 
arunci ”îți arunci norocul”.  

În părțile Muscelului se crede că primele patru zile, începând cu 24 decembrie, 
corespund în ordine celor patru anotimpuri: prima zi e de primăvară, a doua de vară, a 
treia de toamnă și a patra de iarnă, și cum va fi vremea în aceste  zile așa vor fi și 
anotimpurile.   

În dimineața de Crăciun e bine să ne spălăm cu apă curată, luată dintr-un izvor 
sau fântână în care punem o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim curați ca 
argintul și feriți de boli.  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 
 

Prof. Minţoiu Verginia Anişoara 
Şcoala Gimnaziala nr. 1 Cernavodă, Jud. Constanţa 

 

 

Motto: “Scopul educaţiei este să îi pregătească pe tineri să educe ei înşişi de-a 
lungul vieţii lor.” 

Robert Maynard Hutchins 

 Prin activităţile extracurriculare elevii sunt ajutaţi să descopere şi să dezvolte 
talentele, aptitudinile, creativitatea, corelate cu atitudinea şi abilităţile. Rolul părinţilor 
este foarte important pentru a sprijini copiii în descoperirea şi activitatea lor. 
Parteneriatul şcoală-familie trebuie să fie unul real. Perioada sărbătorilor de iarnă  este 
cea în care membrii familiilor se reunesc, este o renaştere, este perioada bucuriei. 

Vă propun o activitate de personalizare a globuleţelor pentru a împodobi bradul – 
pomul vieţii. 

FIŞӐ DE ACTIVITATE 

TEMA: „O brad frumos!” 

COORDONATORUL ACTIVITӐŢII:  

DATA DESFӐŞURӐRII:  

DURATA ACTIVITӐŢII: 2 ore 

GRUPUL ŢINTӐ: elevii clasei  a V-a 

SCOPUL: 

- conştientizarea semnificaţiei zilei de 25 Decembrie; 

- cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiuri dedicate sărbătorilor de iarnă; 

OBIECTIVE: 

1. Participanții sunt motivați să se informeze asupra semnificaţiei zilei de 25 
Decembrie. 

2. Participanții știu să găsească informaţii despre obiceiurile şi tradiţiile cu ocazia  
sărbătorilor de iarnă. 

3. Dezvoltarea atitudinii pozitive privind sărbătorile de iarnă. 

RESURSE: 
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a. UMANE: 25 de elevi,  

b. MATERIALE: filme, globuri, materiale textile, adziv, sclipici, etc. 

c. DE TIMP: 2 ore 

DESCRIEREA ACTIVITӐŢII:  

Se începe cu o discuție pregătitoare privind specificul și semnificația zilei de 25 
Decembrie.  

Se anunță titlul activității și obiectivele. Se prezintă filmul de prezentare a obiceiurilor 
şi tradiţiilor din România cu accent pe zona Dobrogea. 

Joc interactiv “Întrebări şi răspunsuri”. Elevii decorează globuleţe, felicitări care să 
oglindească această zi. Pe parcursul desfăşurării activităţii, elevii ascultă colinde şi 
cântece tradiţionale zonei. 

 REZULTATE AŞTEPTATE: 

Păstrarea vie a zilei Naşterii Domnului, a semnificaţiei religioase, sociale. Elevii pot să 
povestească mai departe prietenilor despre evenimentele care au avut loc, despre 
tradiţiile şi obiceiurile zonei. Conşentizarea privind grija pentru dezvoltarea 
creativităţii. Vor realiza un globuleţ al familiei împreună cu ceilalţi membri. 

MODALITӐŢI DE EVALUARE A ACTIVITӐŢII: observarea, aprecierea verbală  

Elevii prezintă obiectul realizat.    
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Familia – primul educator din viata copilului  
 

 
Prof. înv. presc. “Miron Cristina Dorina“ 

G. P. N. “Raza de Soare”, Lunca Priporului 
 

 

Copiii se nasc cu vise si depinde de cei din jurul lor ca acestea să devină realitate. 

Unui future nu-i frangi aripile, ci suflii ca el sa poata zbura cat mai sus pentru a 
avea rezultate, trebuie mai intai sa investesti. Sa investesti dragoste, rabdare, atentie si 
mai ales timp. Timp pentru copilul tau. 

Traim intr-o lume agitata, nervoasa, obosita, traim pe fuga si uitam cee ace este 
important. Muncim ca sa traim, in loc sa traim pentru a munci. Fericirea si bunastarea 
copiilor nostri nu trebuie sa fie conditionate si bazate pe bunuri materiale, ci trebuie sa 
se axeze pe valori morale. 

Educatia copilului incepe in familie si apoi se continua in diverse institutii de 
invatamant. 

Educatia copiilor intr-o tara de drept cu o economie de piata constituie o sarcina 
deosebit de importanta atat pentru fiecare parinte in parte cat si pentru intreaga 
societate. 

Fiecare parinte doreste ca si copilul sau sa devina un om in adevaratul sens al 
cuvantului, sa aiba un organism sanatos, un caracter frumos si cinstit, sa fie apreciat de 
cei din jurul sau. Dragostea de munca si de adevar, dragostea de patrie sunt sentimente 
demne pe care fiecare dintre noi vrem sa le cultivam la copiii nostri. 

 Copiii sunt viitorii cetateni ai tarii si viitorii cetateni ai lumii. Ei vor fauri istoria. 
Fiecare copil e unic si fiecare din el va devein un parinte, de aceea este nevoie de o 
educatie solida si plina de valori, pentru a deveni un parinte responsabil si admirabil. 

 |Rolul principal in educatia copiilor il au parintii, familia. 

De multe ori, apreciindu-se felul de a fi al unuia din noi, se aminteste de educatia 
primita in cei sapte ani de acasa. 

Educatia realizata de familie se intipareste in viata copiilor ei. 

Deprinderile bune, insusite din frageda copilarie, de la parinti si ceilalti membri 
ai familiei, se dezvolta si infrumuseteaza caracterului omului. 

In primii ani de viata, copilul acumuleaza foarte multe informatii, dare le trebuie 
structurate si alese cu atentie. 
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Copilul invata si ce este bine, dar si ce nu este. Deprinderile rele, …In primii ani 
ai vietii copilului se dezradacineaza foarte greu. 

Calm sau nelinistit, timid sau indraznet, inalt sau scund, rotofei sau firav, cu o 
privier mult prea iscoditoare, sau calda si ascultatoare, copilul are nevoie de educatie. 

Copilul parcurge in familie cateva etape de formare. El stie ca in anumite 
momente poate sa se increada in adult, asa cum in altele nu poate, ca trebuie sa fie 
constient de el insusi ca fiind “EU”, ca poate face anumite lucruri singur, daca i se da 
voie, si ca trebuie sa fie interesat de propriile progrese spre binele sau. 

Parintii isi pun amprenta in educatia copiilor, ei fiind primul si principalul model. 

Educatia este factorul strategic al dezvoltarii de perspectiva si ea priveste 
modelarea multidimensionala si anticipativa a factorului uman. 
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Proiect educational 
,,Traditii interculturale” 

 
 
 

Prof. Inv. Presc: Miron Cristina  
Scoala Gimnaziala Lunca Priporului/Structura GPN “Raza de soare” 

 

 

Proiectele educationale au ca scop pregatirea copiilor in sensul asigurarii egalitatii 
sanselor in educatie, al dezvoltarii personale, al ameliorarii modalitatilor de informare 
adresate acestora. Ele urmaresc transformarea reala a copiilor din spectator in actori 
principali ai demersului educational, care presupune atingerea unor obiective de natura 
formala, informala si socio-comportamentala. 

Proiectele educationale sunt o necesitate deoarece copiii au nevoie de o interpretare 
unitara a mesajelor care le vin din medii diferite , o interpretare coerenta si echilibrata 
pentru a evita confuziile in orientarea lor catre adevaratele valori. 

Proiectul “Traditii interculturale” s-a nascut din dorinta de a cunoaste si a duce mai 
departe traditiile stramosesti, indiferent din ce zona a tarii suntem sau in ce tara de 
aflam si de asemeni de a accepta si respecta si traditiile minoritatilor care convietuiesc 
alaturi de noi. 

Cea mai mare bogatie a omenirii sunt copiii. Valorificarea traditiilor populare in 
randul copiilor mici le da acestora posibilitatea de a-si cunoaste radacinile , de a pretui 
ceea cea au primit de la strabuni si de a duce mai departe originea unui neam. 

Prin acest proiect dorim sa promovam valorile populare, contribuind astfel la 
educarea copiilor pentru pastrarea identitatii nationale caci…nu e datorie mai vrednica 
de a fi indeplinita , decat sa facem partasi pe cei mai tineri de bunurile sufletesti 
mostenite din vechime , caci zestrea cea mai de pret , nu e alta, ca averea de cuget si 
de simtire inchisa si pastrata cu grija sfanta de-a lungul anilor in adancimile sufletului 
crestinesc al mosilor si stramosilor noastre ( G.Breazu). 

Obiceiurile si traditiile sunt parte importanta a culturii populare, sunt definitorii 
pentru popor si dau identitate acestuia. Ele reprezinta o suma de valori perimate si 
inactuale, deoarece de ele depinde valoarea noastra ca oameni si bogatia spirituala in 
orice comunitate am trai. Acestea ne insotesc in evenimentele cruciale ale existentei 
noastre au rolul de a regla si consolida relatiile in comunitatea din care facem parte. In 
contextul actual, raportarea la valorile international implica si cunoasterea modului de 
viata a cultului , sarbatorilor , traditiilor si obiceiurilor popoarelor ce traiesc pe teritoriul 
tarii noastre.  
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      Prin activitatile propuse in cadrul proiectului se urmareste cunoasterea si 
valorificarea obiceiurilor si traditiilor popoarelor in creatii proprii ale copiilor, 
stimularea creativitatii, cultivarea si dezvoltarea spiritului de competitie , diversificarea 
activitatilor de timp liber ale lor ,oferindu-le posibilitatea de a incerca sentimental de 
admiratie si de respect fata de valorile estetice , din creatia populara si traditionala. 

     Proiectul doreste sa creeze o legatura atat intre copii ,cat si intre cadrele didactice 
participante. 

     Rolul cadrelor didactice este de a-i face pe copii sa invete sa pretuiasca si sa 
repete obiceiurile si traditiile poporului in care s-au nascut, sa iubeasca meleagurile 
natale , portul popular , dar si sarbatorile care ne aduc in suflete atata bucurie , sa 
cunoasca si respecte obiceiurile si traditiile si celorlalte minoritati care locuiesc pe 
teritoriul tarii. 

     Ne bucuram ca avem alaturi de noi si o gradinita din Republica Moldova, o 
gradinita cu predare in limba romana din Ungaria si o asociatie cu predare in limba 
romana din Spania. Avem de asemenea si grupe cu predare in limba romana, slovaca 
si maghiara. 

Impreuna, ducem mai departe zestrea lasata de stramosi. 
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Obstacole în relația școală - familie  

 
 

Mîrza (Giura) Ioana-Clara 
Școala Gimnazială ”Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia 

 
 
 

Relațiile dintre școală si familie sunt fundamentale pentru buna funcționare a 
sistemului educațional și succesul școlar al tinerilor, respectiv, posibilitățile de 
implicare a părinților în viața școlii trebuie să devină o preocupare constantă a 
instituției de învațământ. Este important ca părinții să înțeleagă beneficiile participării 
în viața școlii asupra propriului copil, dar și asupra comunității. Posibilitățile de 
implicare a părinților în viața școlii trebuie sa devină o preocupare constantă a 
instituției de învățământ. Din păcate, există situații în care apar rupturi, blocaje sau 
disfuncționalități în exercitarea rolurilor în cadrul parteneriatului și, din acest motiv, 
obiectivul principal va fi parțial sau chiar deloc realizat. 

Studiile realizate au permis diferențierea a două categorii de obstacole în 
funcționarea eficientă a parteneriatului școală-familie: 

a) obstacole existente în cadrul instituțiilor de învățământ; 

b)  obstacole existente în cadrul familiei. 

Fiecare dintre cele două tipuri de obstacolele  pot fi de ordin comportamental 
(întâlnite, atât între părinți, cât și la profesori și administratori școlari) sau de ordin 
material (relația școala-familie cere un surplus de efort material și de timp). 
Dificultățile pot rezulta din ideile divergente privind: responsabilitatea statului și a 
familiei privind educația copiilor; libertatea de alegere a școlii de către părinți sau 
unicitatea învățământului; impactul mediului familial asupra rezultatelor școlare ale 
copilului; randamentul pedagogic și datoria parentală; participarea părinților la 
gestionarea și procesul decizional din instituția școlară. Se consideră, în general, că 
problema este de atitudine; este dificil de pretins, atât la părinți, cât și la profesori, că 
relația de colaborare școală-familie (nu) este doar un „drept de opțiune”. Lipsa unei 
strategii, a unui plan operațional de implicare a părinților în diferire activități școlare 
și necunoașterea rezultatelor acestora, inclusiv a efectelor, determină gradul de 
implicare redusă a părinților în viața școlii. Absența acestor documente denotă 
pregătirea insuficientă a directorilor pentru exercitarea funcției de manager, dar și 
diminuarea importanței acestui subiect în organizarea și gestionarea instituției de 
învățământ. 

Punctele negative referitoare la părinți față de colaborarea cu școala sunt: apatia 
(nu vin la reuniuni anunțate); lipsa de responsabilitate (așteaptă inițiativa profesorilor); 
timiditatea (lipsa de încredere în sine); participarea cu ingerințe (critică fară argumente 
școala); preocupări excesive (exclusive) pentru randamentul școlar (notele copilului); 
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rolul parental rău definit (nu înțeleg corect funcțiile și rolurile în educația copilului); 
contacte limitate cu școala (numai în situații excepționale, de criză în comportamentul 
copilului); conservatorism (reacții negative la idei noi). Indiferența părinților față de 
includerea în comitetul clasei, comitetul de părinți, consiliul școlar, asociațiile de 
părinți etc. este determinată, cel mai adesea, de necunoașterea rolului acestora în luarea 
deciziilor.  

 

Totodată, rezultatele cercetărilor realizate printre părinți indică faptul că aceștia 
își doresc: 

 să fie implicați în luarea deciziilor la nivelul instituției școlare; 
 să fie discutate problemele existente la nivel de management al instituției; 
  să fie întrebați referitor la organizarea diferitelor evenimente școlare – excursii, 

aniversări etc.; 
 să fie implicați în luarea deciziilor referitoare la activitățile extracurriculare în 

afara programei școlare; 
 să fie valorificate mai multe oportunități referitoare la activitățile de voluntariat 

prin desfășurarea activităților sportive, sociale, culturale 

De-a lungul timpului, au fost identificate cele mai frecvente probleme comune, 
care privesc ambele părți implicate în parteneriat, care împiedică eficiența parteneriatul 
dintre școală și familie: 

 lipsa de claritate în repartizarea rolurilor și responsabilităților între parteneri; 
 prezența unor bariere cauzate de circumstanțele socio-economice, culturale ale 

perioadei de tranziție pe care o traversează țara; 
 insuficiența pregătirii administrației instituției de învățămînt, a cadrelor 

didactice și a părinților pentru construirea unor relații de parteneriat în educatia 
copiilor; 

 lipsa unei tradiții culturale în colaborarea școală-familie și a modalităților de 
stimulare a acesteia etc. 

În relația școală- familie pot apărea dificultăți de ordin comportamental ( 
întâlnite atât la părinți, 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 
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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. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii 
şi, implicit, succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicați 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. Preșcolar Mîț Adriana Mihaela 
Grădinița P. P. ”Furnicuța” Arad 

 

 

 
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. 

Necesitatea colaborării între familie şi grădiniţă este dictată de rolul grădiniţei   
şi  familiei în educaţia copilului, de asigurare a respectării unor principii de educaţie. 

Familia şi grădiniţa sunt considerate responsabili pentru creşterea, dezvoltarea 
şi totodată pregătirea copilului pentru integrarea în şcoală şi rolul lui în comunitate. 

Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. 
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. 

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 folosi toate ocaziile pentru a comunica 
cu părinţii şi a schimba informaţii.  
 În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie 
spus că ele se deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare.  
 Organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de copii, oferă părinţilor  
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 modalitaţi 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.  

876



 Un alt mijloc eficient de colaborare între grădiniţa şi familie sunt convorbirile 
cu familia. 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 asupra măsurilor ce se vor întreprinde în continuare. Educatoarea are 
prilejul să cunoască mai bine copilul prin intermediul părinţilor, să-i cunoască pe 
aceştia din perspectiva calităţii pe care o au. Vizitele constituie o altă formă de 
colaborare. Includem aici ambele variante, vizitarea familiei de către educatoare şi 
vizitarea grădiniţei de către părinţi. Cu acest prilej educatoarea are posibilitatea să 
cunoască structura şi climatul educativ din familie, relaţiile şi valorile morale ale 
acestui microgrup, locul pe care copilul îl ocupă în interiorul său. Vizitând grădiniţa, 
părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copilul şi să-şi vadă propiile rezultate, 
observând şi informându-se asupra atitudinii şi comportării copilului. 
  O altă formă de colaborare între grădinţa şi familie sunt serbările copiilor, un 
prilej de cunoaştere reciprocă, dar şi de satisfacţie reciprocă pentru realizările 
copiilor.or depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele 
lor. 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. 
 Implicând părinții în activități școlare și extrașcolare, acestea vor fi mai 
attractive pentru copii, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul 
didactic, de importanța grădiniței în viața copilului, realizând, astfel progress în 
activitatea didactică. 
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ACTIVITĂȚILE EXTRAȘCOLARE LA PREȘCOLARI 
 
 

 
Prof. înv. preșcolar – MITRICĂ FLORIANA CORNELIA 

Școala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/ G. P. P. ”Floare de Tei”  Corabia 
 
 
 

Procesul educațional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică 
complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate în grădiniţă, 
în afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfaşurate în afara grădiniţei. Ele sunt 
activităţi extracurriculare şi se desfăsoară sub îndrumarea atentă 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. 

Serbarea, ca activitate extraşcolară, este forma interpretativă cea mai cunoscută, 
care constă în prezentarea formaţiilor artistice ale grupei - solişti, dansatori, recitatori 
- având ca scop evidenţierea globală a unor cunoştinte acumulate în procesul instructiv-
educativ şi valorizarea acestora cu ocazia unor evenimente sociale, istorice, culturale 
sau religioase. 

Serbarea este o înmănunchere armonioasă şi echilibrată a mai multor activităţi 
artistice organizate de către cadrele didactice împreună cu copiii (sau în colaborare cu 
alţi specialişti), având variate forme de prezentare: montaj literar, cor, muzică vocală 
şi instrumentală, dans modern, dans popular, euritmie, scenetă, şezătoare etc. Punctul 
de desfăşurare poate fi atât în incinta instituţiei şcolare, cât şi în afara acesteia. 

Alături de alte activităţi extraşcolare (excursii, drumeţii, vizite, concursuri), 
serbarea are un efect pozitiv asupra copiilor. Acest gen de activitate are darul de a 
sensibiliza copiii, de a le deschide un orizont larg spre frumos, spre respectul pentru 
artă şi creaţie, îi dezvoltă din punct de vedere spiritual, le produce emoţii estetice şi 
bucurie. Serbările dobândesc multiple valenţe educative dacă sunt organizate în 
concordanţă cu activităţile instructiv-educative din planul de învăţământ, ele fiind o 
încununare a rezultatelor şi o personalizare a cunoştinţelor acumulate. Ele trebuie să 
aibă, în primul rând, un rol formativ, să valorifice pe diverse planuri toate capacităţile 
copiilor: intelectuale, afectiv-morale. 

Serbările contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere şi la aprofundarea 
cunoştinţelor, iar conţinutul lor cultivă şi produce sentimente şi emoţii. 

Serbările îmbogăţesc şi nuanţează viaţa afectivă a copiilor, în afara faptului că 
îi organizează într-o acţiune comună şi plăcută, stimulează şi dezvoltă simţul de 
răspundere al fiecărui copil şi al întregului colectiv, prin dorinţa comună de a obţine 
rezultate şi performanţe.Educatoarea trebuie să se bazeze pe organizarea serbărilor ca 
pe unul din cele mai eficiente mijloace de sudare şi omogenizare a colectivului. Prin 
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munca de repetiţie şi învăţare se întăresc relaţiile de prietenie, de colaborare şi muncă 
în echipă. Activităţile cuprinse în programul serbărilor le provoacă copiilor o stare 
accentuată de veselie şi bună dispoziţie, care influenţează în bine starea organismului. 
(Agoston-Vas, Caltun, 2012). 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 şi ca un act de ridicare a 
nivelului cultură 

Valențele formative ale excursiilor și drumețiilor se extind asupra tuturor 
comportamentelor, îmbogățind sfera informațională, declanșând trăiri afective și 
oferind condiții prielnice exersării conduitei moral-civice a copiilor. Specific acestor 
activități este faptul că oferă posibilități mai largi de cunoaștere directă a  realității, 
stimulează spiritul de inițiativa și dispune de o încărcătură afectivă puternică. 

Prin excursiile și drumețiile organizate de grădiniță se urmărește și întărirea 
organismului copiilor, călirea organismului, formarea unor deprinderi de igienă și de 
comportare civilizată. Se mai are în vedere educarea copiilor în spiritul colectivului 
prin subordonarea interesului individual față de cel colectiv, educarea spiritului de 
ordine și disciplină. Prin excursii și drumeții copiii învață să se comporte în grup, să 
protejeze mediul și să se destindă. 

Organizarea excursiilor și a drumețiilor presupune o mare răspundere din partea 
conducătorilor de grup. Trebuie să se aibă în vedere conținutul, obiectivele urmărite, 
alegerea perioadei potrivite, a modului de desfășurare și finalizare, urmărind și 
deprinderea Grijă față de timpul liber al copilului, atitudinea de cunoaștere a dorințelor 
copiilor și de respectare a acestora trebuie să fie dominantele acestui tip de activități. 
Acestea le oferă destindere, încredere, recreere, voie bună, iar unora dintre ei 
posibilitatea unei afirmari și recunoaștere a aptitudiniloropiilor de a participa la acest 
fel de activități. 

Educaţia unui copil nu se realizează doar într-un cadru formal, în cadrul 
grădiniţelor și școlilor, ci și prin activităţi extracurriculare, extrașcolare. Acest lucru se 
realizează și prin încheierea parteneriatelor cu diferite instituții sau asociații, 
participarea și organizarea de concursuri sau festivale. 

Scopul acestora este implicarea tuturor copiilor preșcolari și a cadrelor didactice 
în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari, 
să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în 
cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, 
în contexte nonformale. 

În cadrul grădiniţei, activităţile din această perioadă pot fi variate de la ateliere 
de pictură, concursuri la nivel de grădiniţă sau între grădiniţe, activităţi în comunitatea 
locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, parteneriate educaţionale cu diferite instituţii. 
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Parteneriatele propun un alt mod de a pregăti copiii pentru  lume, într-un mod 
practic, creativ, inovator, care să-i implice pe copii în activităţi deosebite și interesante 
pentru ei. 
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Importanța activităților educative derulate în parteneriat cu părinții 

 
 

Educatoare Moga Anca, 
Grădinița P. P. Nr. 4, Târnăveni 

 
 

 
“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!” 
Child’s Appeal 

Parteneriatul educațional este o forma de comunicare, cooperare și colaborare în 
sprijinul copilului la nivelul procesului de învățământ, care se desfășoară permanent și 
împreună cu actul educațional.Un rol foarte important în reușita procesului instructiv-
educativ îl are relația familie-grădiniță, de aceea cadrele didactice trebuie să acorde o 
mare atenție comunicării cu copiii și cu familiile acestora. 

Relaţia grădiniţei cu familia presupune un efort complex care-i influenţează pe 
toţi cei implicaţi în actul învăţării – copii, părinţi şi cadre didactice. Uneori părinţii au 
nevoie de îndrumarea cadrelor didactice pentru gestionarea relaţiei cu propriul copil, 
iar acestea au nevoie de sprijinul permanent al familiei pentru cunoaşterea şi 
identificarea strategiei potrivite pentru fiecare copil. Recomandările date părinților pot 
fi surse importante pentru schimbări pozitive în starea emoţională, performanţa şi 
comportamentul copilului, cu condiţia ca familia să manifeste deschidere şi interes, iar 
educatoarele să le ofere cu profesionalism. 

Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul în care 
copilul s-a născut, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează pentru viață. 
Familia are rolul central în asigurarea condițiilor necesare trecerii prin stadiile de 
dezvoltare ale copilăriei. În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi 
educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe 
colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor.  

Educația din familie se continuă cu cea din grădiniță, care oferă un mediu 
educațional cu multiple valențe educative, în care copilul vine și își lărgește sfera de 
cunoaștere, socializează și  pășește într-o nouă etapă de viață socială. 

Grădiniţa e primul factor instituţionalizat de socializare unde copilul se integrează 
treptat spre învăţarea dirijată, îl pregăteşte către pasul următor, respectiv pentru școală, 
asigurând trecerea de la activitatea predominant ludică la cea de învăţare. Dezvoltarea 
abilităților sociale și emoționale sunt factori importanți pentru adaptarea la viața 
școlară și pentru integrarea socială a copilului pentru tot restul vieții. 

 A sprijini copilul preşcolar pentru integrarea şcolară, nu este un lucru simplu sau 
uşor de făcut, pentru că modelarea copilului spre viitorul efort intelectual cere mult 
tact, răbdare, mobilizare, căutare şi cooperare, reunind şi aplicând armonios cele mai 
atractive metode didactice în procesul instructiv-educativ. 
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Parteneriatele grădiniță – familie nu ”produc” copii de succes. Mai degrabă 
activitățile în parteneriat, care includ profesori, părinți, preșcolari ”angajează, 
ghidează, energizează și motivează” copiii, așa încât ”ei obțin singuri 
succesul”(Pescaru, 2019,p.56). 

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 (Răileanu, D., Vieriu, D., Alecsa,I., 2019) . 

Modalitățile prin care parteneriatul educațional se desfășoară sunt: ședințele cu 
părinții, consultații cu părinții, care presupun întâlniri stabilite de către cadrele 
didactice, medicale, sau de consilierul școlar și de părinți, în care se discută individual 
despre copil, despre situații speciale; vizitele periodice la domiciliu; ateliere de lucru, 
acestea sunt activități pe teme de interes pentru părinți sub formă de jocuri, jocuri de 
rol, activități pe centre,etc., care presupun implicarea activă și directă a adulțior și au 
ca scop formarea și dezvoltarea competențelor parentale ale acestora; voluntariatul care 
presupune acordul cadrelor didactice și a conducerii unității în asigurarea implicării 
părinților în activitățile cu preșcolarii. Părinții, în calitate de voluntari, pot coopera în 
cadrul unor activități sau proiecte, pot contribui la amenajarea spațiul de joacă, la 
îmbogățirea bazei materiale, la repararea unor obiecte,etc. 

 Acținile comune părinți-copii, curriculare sau extracurriculare, au o mare 
importanța în cadrul parteneriatului precum: o vizită tematică, concursuri dintre părinți 
și copii, expoziții, acțiuni umanitare,etc. Ele se desfășoară la inițiativa cadrului didactic 
sau a directorului unității școlare dar trebuie să fie atent planificate, organizate, 
conținând roluri și contribuțiilor ale părților, astfel încât țintele planificate să fie 
realizate în parteneriat (Răileanu, D., Vieriu, D., Alecsa,I., 2019).  

Parteneriatul cu familia contribuie la formarea unor competențe utile copiilor în 
viața școlară și în societate, iar părinților le oferă ocazia de a contribui la asigurarea 
educației de calitate, secondați de specialiști. 

Schimbările profunde derulate în societate determină reacţia grădiniţei, ca 
instituţie de educaţie, formare şi orientare, la mobilitatea socială şi economică. Reacție, 
care, trebuie să fie de adaptare a conţinutului, a structurii şi a funcţiilor sale, de creare 
de premise favorabile pentru preşcolari, care să le permită o integrare socială rapidă, 
flexibilitate, iniţiativa și rezolvarea de probleme, creativitatea,diminuarea 
imprevizibilului. 

În concluzie, putem spune că cei doi factori educativi, familia şi grădinița, au un 
rol foarte important și trebuie să aibă acelaşi scop-formarea personalităţii umane 
integrale şi armonioase. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Prof. înv. preșc: MOGOȘ VASILICA 

G. P. N. BURDEA 
 

 

         Sărbătorile de iarnă constiue un prelej de bucurie și liniște sufletească pentru 
oricare dintre noi, în special pentru cei mici. Tocmai din acest argument grădinița 
noastră a desfășurat diverse activități interesante privind tradițiile și obiceiurile de iarnă 
la români. Pentru că situația epidemiologică din zonă, rata de vaccinare, etc, a permis 
acest lucu, activitățile educative în parteneriat cu familia s-au desfășurat fizic, în 
manieră fată în față.  

         Dintre activitățile educative de colaborare și implicare activă a părinților în ceea 
ce privește mediul educațional al grădiniței, doar specifice sărbătorilor de iarnă 
amintesc: 

- Implicarea părinților în decorarea sălii de grupă, implicit a împodobirii bradului 
de Crăciun; 

- Participarea la serbarea de Crăciun, fiind putini participanți, activitatea aceastra 
extracurriculară am ținut-o fizic cu purtarea măștii de protecție și dezinfectarea 
mâinilor. 

- Implicarea lor în activitatea de voluntariat ”Dăruind vei fi mai bun”, părinții 
realizând pachete pentru copiii din familii dezavantajate, atât din satul nostru, 
cât și din satele învecinate (Căldăraru, Strîmbeni, Miroși, Surdulești). Aceste 
pachetele au conținut dulciuri pentru cei mici, hăinuțe și jucării, fiecare părinte 
dăruind după posibilitatea sa economică. 
 

 Osb: În contextual actual, toate activitățile desfășurate cu părinții s-au realizat 
tinându-se cont de reglementările în vigoare, în condiții de maximă siguranță 
epidemiologică, pentru a preveni infectarea și răspândirea  coronavirusului. 

        În acest an în unitatea școlară de care aparține grădinița, și anume: ,,Școala 
Gimnazială ,,Prof.univ. dr. Ion Stoia”, Căldăraru,  s-a desfășurat proiectul Erasmus +, 
găzduind participanți străini(atât cadre didactice  cât și elevi – turci, spanioli, cehi). Pe 
acest fond, noi toate cadrele didactice am desfășurat activități interesante privind 
sărbătorile de iarnă.  

Dintre acestea amintesc: 

-  confecționarea unui imens om de zăpadă din pahare de unică folosință capsate 
între ele; 
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-   confecționarea și împodobirea unei stele din carton ce vestește nașterea 
Mîntuitorului; 

- realizarea unor ornamente și globuri pentru împodobirea bradului de Crăciun, 
prin tehnica picturii pe sticlă; 

-  realizarea unor tablouri sugestive folosind lichenii,  
- prezentarea interactivă la videoproiector a datinilor creștine (colindețea, 

împodobirea caselor de Crăciun, pomul de iarnă, plugușorul, sorcova, ascultarea 
unor colinde, etc), iar la final împarțirea covrigilor și bomboanelor, în spiritul 
Sfintelor sărbători de iarnă. 

       Deoarece consider că este extrem de importantă desfășurarea unor activități de 
calitate cu părinții preșcolarilor, în fiecare an am elaborat și încheiat cu familia celor 
mici diverse parteneriate.  

        Concluzionez că proiectele educaționale de acest gen își propun să contribuie, prin 
intermediul educației formale și non-formale, la atragerea copiilor în grădinițe și 
menținerea lor în educația preșcolară. Pe toată durata anului școlar se urmărește accesul 
la educație, găsirea unor metode și mijloace care să –i atragă pe beneficiarii direcți, 
reducerea absenteismului, dezvoltarea comportamentelor stabilite de legislația în 
viguare/ creșterea performanțelor copiilor prin participarea lor activă în procesul 
instructiv-educativ din grădinițe.   
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Portret de sat românesc: Crăciunul, sfântă sărbătoare 
 
 
 

Prof. Înv. Preşc. Moise Corina 
Grădiniţa cu P. P. Nr. 47, Ploieşti 

 

 

 „Existenţa poporului nostru, ne va aminti veşnic, de colţul de ţară în care ne-am 
născut, de lada de zestre a neamului românesc, cu tot ce are ea mai de preţ, port, dans 
şi cântec românesc – adunate cu grijă şi dragoste într-un cuvânt sfânt nouă-folclor”. Ca 
o datorie de suflet, pentru a nu lăsa să se piardă tot ceea ce are mai frumos şi mai 
valoros, o naţie binecuvântată de Dumnezeu cu harul credinţei, cântării şi simţirii, 
privesc mai atent şi mai profund în „lada de zestre a neamului”, pentru a descoperi 
comorile de spiritualitate nepreţuite şi nepieritoare ale poporului român. „Lada de 
zestre a bunicii cu stele încrustate în lemn, timpul pe valuri o poartă şi-n juru-i ne 
strângem solemn...”.  

Mi-am propus astfel, să duc mai departe tradiţia poporului nostru, asemeni 
părinţilor mei- dascălii mei de suflet, să scutur de praful uitării, costumele populare 
româneşti, ştergarele, împletiturile, covoarele, oalele şi ulcioarele de lut, să aduc în 
atenţie jocurile noastre nesemuite, din zona Munteniei, să fac să se audă din nou 
cântecele populare autentice, aşa cum numai la noi se auzeau odinioară, iar Lucian 
Blaga afirma cu mândrie: „ La noi, se aud întâi cântecele şi apoi răsare soarele”. 

 Istoria noastră atestă valoarea credinţei românilor, în munca paşnică şi cinstită a 
omului de la ţară, în frumuseţea datinilor şi obiceiurilor specifice fiecărei zone 
folclorice şi cinstirea lor, prin curăţenia sufletească şi comportamentală, ca valori ce ne 
reprezintă identitatea. Aceste valori şi modele nescrise, dar transmise prin viu grai au 
format specificul cultural al locuitorilor diferitelor zone geografice ale ţării. Din vatra 
românească s-au plămădit virtuţile morale, din ea a izvorât bogăţia fundamentală a 
ţării- resursa sa umană, cu forţa sa de creaţie şi cu aptitudinile pentru munca de 
concepere şi realizare a elementelor de costum tradiţional românesc, specific 
diversităţii zonelor geografice în care îşi duc traiul românii.  

Familia şi grădiniţa devin pentru copil, leagănul formării şi dezvoltării tuturor 
componentelor personalităţii: aptitudini, temperament, motivaţie şi caracter. Toate 
practicile folosite în familie şi şcoală, consecinţe ale obiceiurile pamântului natal, se 
constituie ca instrumente educaţionale şi devin treptat, norme educaţionale nescrise.   

Sufletul copilului asimilează tot ceea ce are o încărcătură afectivă. Evenimentele 
festive, îi produc copilului, emoţii pozitive deosebite, prin cântece populare 
tradiţionale: de voie bună, istorice, patriotice, balade şi colinde, prin costumele 
populare, prin jocurile populare româneşti.   
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Aceste sărbători se fixează în sufletul fiecărui participant la astfel de acţiuni şi 
devin treptat, credinţe care se statornicesc definitiv, ajutându-i pe micuţii români să-şi 
cunoască locul natal, ţara, obiceiurile, datinile şi tradiţiile ei, pentru ca, apoi, 
cunoscându-le şi trăindu-le pe viu, prin implicarea activă în astfel de evenimente  să 
înveţe să le iubească şi să preţuiască, ca buni români. In cadrul şezătorilor organizate 
de Crăciun, am încercat facilitarea întâlnirii copiilor cu cele mai semnificative „comori 
de grai şi suflet românesc”. 

 ŞEZĂTOAREA TRADIŢIONALĂ reprezintă un obicei drag românilor. Ȋn 
încercarea  mea de a reînvia aceste obiceiuri tradiţionale ale românilor şi de a scoate la 
lumină, din sfânta noastră „ladă de zestre”, tezaurul inestimabil de spiritualitate 
românească, păstrat cu sfinţenie de poporul nostru, orice întâlnire a copiilor mei cu 
aceste şezători populare am pregatit-o atent în aşa fel încât să fie o reuşită, iar impresiile 
lăsate să se imprime adânc în sufletul celor mici, constituind începutul  unor sentimente 
autentice, care să-i lege treptat şi durabil de pământul pe care s-au născut, care le este 
leagăn  şi casă şi de neamul nostru românesc. Am considerat, că în mod special, noi, 
dascălii, avem datoria sfântă de a nu lăsa să piară, ci de a perpetua această comoară de 
valori tradiţionale româneşti, care creează adevărate punţi trainice între generaţii. 

 Continuând tradiţia din anii şcolari trecuţi, pentru serbarea de Crăciun, am 
conceput cu mare grijă, un scenariu pentru o şezătoare sub genericul” Crăciunul, sfântă 
sărbătoare”, în care am încercat transpunerea în plan real a tuturor elementelor 
constitutive ale unei şezători tradiţionale de altădată.  

Am amenajat astfel clasa cu ajutorul copiilor, asemenea unui interior de casă 
ţărănească, a unor oameni gospodari, în care am aşezat cu grijă, tot ceea ce am adunat, 
am observat şi am recreat în activităţile noastre anterioare: de la prosoape ţărăneşti, 
trăistuţe, vase din lut, icoane, diverse lucruri de mână, cusute cu motive populare, 
covoare ţesute în război. 

 Ȋnceputul şezătorii a fost făcut de către  gazde, sub forma unei veşti şi a unei 
urări. Apoi se aud glasurile colindătorilor care se apropie de casa gazdelor. Insoţindu-
şi colindele cu  clinchete de clopoţei şi strigând într-un glas, în faţa uşii larg deschisă: 
„Primiţi cu colindul? După răspunsul afirmativ al gazdelor – Primim, primi şi în casă 
vă poftim!”, ceata de copii aduce prin colinde  „buna-vestire” a Naşterii Domnului. Pe 
tot parcursul şezătorii, cei prezenţi, oaspeţii şi gazdele lucrează cu hărnicie. La sfârşitul 
şezătorii se cântă un colind de încheiere, prin care se urează gazdelor să rămână 
sănătoase la chip şi la suflet şi mereu voioase.  

In acest ultim colind,se cere plata colindatului,iar gazdele,ale căror coşuri sunt 
pline cu bunătăţi, îi răsplătesc cu generozitate pe colindători cu colaci, covrigi, mere şi 
nuci. Şezătoarea tradiţională, ca o activitate extracurriculară inedită, antrenează copiii 
cu voie bună, alături de satisfacţiile desfăşurării unor activităţi interactive de grup. Este 
o datorie de onoare, să valorific folclorul tradiţional românesc, să păstrez şi să transmit 
generaţiilor viitoare, în forme nealterate, comorile de frumuseţe ale neamului 
românesc, dovezi ale trecerii peste veacuri, pe acest pământ, ale unui popor unit prin 

887



limbă, gândire şi acţiune, prin înclinaţiile sale morale, prin cugetările sale adânci, 
adevărate sinteze de înţelepciune şi adevăr. 

 „Căci nu e datorie românească mai vrednică de a fi îndeplinită şi nu e osteneală 
mai de folos decât ca să facem părtaşi pe cei mai tineri, pe cei ce vin după noi, de 
bunurile sufleteşti moştenite din vechime, să le predăm lor, ca pe o zestre de mare preţ.” 
(George Breazul). 
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TRADIȚII LA ROMÂNI 

 
  

Prof. Moise Emanuel Petrică 
Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 
 
 Iarnă. Vacanță. Sărbători. Crăciun. Acasă.  
 Un univers exprimat în numai câteva cuvinte.  

Pentru fiecare dintre noi, cei care ne desfășurăm activitatea profesională în școli 
aceste câteva cuvinte au semnificații cu totul speciale.  

Da, iarna este anotimpul în care vacanța înseamnă și sărbătoarea Crăciunului.  
Da, iarna este anotimpul în care simțim poate mai bine ca alteori profunzimea 

lui „acasă”. Dar pentru noi, „acasă” e doar locul în care ajungem, lângă cei dragi, la 
sfârșitul unei zile de lucru? Nu... pentru noi „acasă” înseamnă și școală și casă. Poate 
pentru că așa am fost noi, cadrele didactice, croite. Să ne împărțim viața cu cei de lângă 
noi, pentru care nu suntem doar niște educatori. Suntem și părinți. Suntem și mentori. 
Suntem și prieteni. Suntem tot ceea ce au nevoie  „copiii noștri”. Și părinții lor. Pentru 
că noi, împreună cu părinții elevilor noștri suntem cei care îi ajutăm să devină 
OAMENI.  

Când se apropie vacanța de iarnă pe fiecare copil îl încearcă febra sărbătorilor. 
Fiecare vrea să se implice, să facă ceva pentru un alt copil, să aducă o bucurie unui 
adult pe care-l apreciază. De la părinți au învățat că la Crăciun, în amintirea magilor 
care au mers cu daruri să-l vadă pe Messia, este firesc să primească și să ofere daruri. 
Fiecare după cum poate.  

La școală, ne-am creat o tradiție. De ani, la ultimele ore din săptămâna dinaintea 
vacanței, elevii colindă. Și joacă „capra”. Sau „ursul”. Sau „căluții”. Depinde de zonă, 
depinde de cât de bine cunosc ei fiecare dintre aceste dansuri / jocuri.  

Dacă la colinde elevii sunt ajutați cel mai adesea de colegele sau colegii care 
predau muzică, în cazul „jocurilor” ei beneficiază de spijinul unor coregrafi...că e 
profesorul de sport, că e un alt cadru didactic pasionat sau un părinte care a participat 
la rândul lui la astfel de dansuri. Copiii sunt totdeauna deschiși, dornici să învețe ceva 
nou.  

Anul acesta, de exemplu, un părinte s-a oferit să îi ajute pe elevii mei să învețe 
„jocul caprei”. Se știe că un astfel de joc este specific zonei Moldovei și că, sub un 
costum special, cu o mască din lemn care poate fi manevrată pentru a obține sunetul 
specific trebuie să fie cineva care rezistă la efort, care poate exprima prin mișcările sale 
toate stările prin care trece de fapt omul pe parcursul vieții sale. În acest joc, capra este 
însoțită de mascați, care au ca sarcină alungarea spiritelor rele, de „doctor”, că uneori 
e nevoie de intervenția „medicului” ca să putem continua, de „moși și babe” care să ne 
dea sfaturi când suntem în impas. Practic, dansul caprei, care se joacă în ajunul Anului 
Nou, este o întreagă punere în scenă a vieții oamenilor. Exprimă toate trăirile și 
sentimentele pe care le avem în viață. Iar costumele specifice, măștile, instrumentele 
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zgomotoase au, fiecare dintre ele, rolul și importanța lor. Din nou m-am bazat pe 
ajutorul părinților în realizarea costumațiilor specifice. Și am mers cu copiii să-i 
bucurăm pe bunicii dintr-un cămin cu veselia noastră. Am și colindat, am jucat și capra, 
am urat sănătate bunicilor și i-am „sorcovit”, totul în preajma vacanței de Crăciun!  

Ca de fiecare dată, copiii s-au mobilizat exemplar, părinții ne-au fost alături iar 
bucuria și lacrimile bătrânilor i-au impresionat pe copii. Au vorbit cu aceștia și mi-au 
propus și mie și părinților lor, să „adopte” câțiva bunici singuri la care să meargă, și 
după sărbători să le aducă bucurii. Să stea cu ei „la povești”, să asculte istoriile și 
lecțiile de viață pe care dumnealor le pot oferi elevilor. Pentru acești vârstnici, căminul 
a devenit, de ceva vreme, „acasă” așa încât copiii au decis că sarcina lor este să-i facă 
pe bunei să simtă că măcar uneori, de sărbători, vin și la ei „nepoții” de la oraș, 
aducându-le fructe, dulciuri și ce mai au nevoie. Totul condimentat cu zâmbete și voie 
bună.  

Mă simt un profesor norocos. Colaborarea mea cu elevii din clasă, cu părinții 
este atât de frumoasă că școala este și pentru mine „a doua casă” iar elevii sunt și ei 
„copiii mei”. Pe care părinții mi-i „împrumută” câteva ore pe zi. Și simt că 
„domnuuu’”cu care mă apelează elevii cuprinde în el o mare doză de duioșie, de drag 
dar și de respect!  
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“Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții” 

 

 
    Grӑdiniţa cu P. P. Dr. I. Raţiu, Turda 

Prof. înv. preşcolar: Moldovan Ana Maria 
 

 
Nivelul educațional preșcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din 

micul individualist și timid, preșcolarul se pliază după cerințele societății, grupului din 
care face parte, pregătindu-l astfel pentru viața adultă. Noi ca educatoare avem rolul de 
a-l îndruma pe preșcolar în formarea propriei personalități propice lui. Grădiniței îi 
revine rolul de a găsi o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre 
educație în beneficiul copiilor. Pentru realizarea în bune condiții a procesului 
instructiv-educativ, noi, cadrele didactice, avem nevoie de sprijinul familiei copiilor, 
atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative, cât și de a găsi 
rezolvări concrete la diverse categorii de necesități. 
 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu 
implicarea activă a părinților. Colaborarea permanentă între familie și grădiniță în 
vederea sporirii privind procesul instructiv-educativ al preșcolarului pentru o educație 
cât mai eficientă este esenţialӑ. 
 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.  
 Scopul parteneriatului educațional grădiniță - familie este cunoașterea reciprocă 
a punctelor de vedere, a opțiunilor partenerilor prin identificarea nevoilor grădiniței și 
ale copiilor, dar și implicarea comună în satisfacerea acestor nevoi. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 
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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. 

 În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

 Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 

Pӑstrând 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! 

 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. 
 

 
Biliografie: 
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Frumoasele tradiţii şi obiceiuri româneşti 

 
 
 

PIP.: Moldovan Elena 
 

 

         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. 

         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.   

           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. 

            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. 

           Mersul cu “Capra”  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.  
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         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. 

        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. 

        Tradiții și obiceiuri cu ocazia Crăciunului în România sunt foarte multe, ele 
diferind însă în funcție de zona folclorică. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții.  
Parteneriatul școală-familie 

 
 
 

Prof. înv. primar Moldovan Mirela 
Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj 

 
 

 

 Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare. 
 Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 
 Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 
Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o coordonare 
permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului nu se poate 
contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele două instituţii 
se completează şi se sprijină reciproc. 
 Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 
 Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
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 Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  
 
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 
 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

 Beneficiile parteneriatului: 
 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 

consecinţă; 
 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor unei 
mânuiri dezinvolte a acestor date; 
 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 

formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de muncă şi 
creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 
 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 

vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative; 
 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 
 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

 
În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 

învăţământ cu comunitatea, Şcoala Gimnazială „Toma Cocişiu” Blaj a iniţiat şi 
organizat programul tematic „Săptămâna părinţilor”având ca obiective dezvoltarea 
unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, evidenţierea potenţialului 
uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările şi 
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nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate 
de resurse educative. 
 Programul complex al „Săptămânii părinţilor” antrenează întregul colectiv 
didactic, elevii, părinţii şi experţi din diverse domenii de interes pentru comunitatea 
şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, la locul de muncă al părinţilor, în spaţii publice 
blăjene. Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin confecţionarea de invitaţii, 
scrisori de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai 
călduros. 
 Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă 
în bancă şi în pauze alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a 
participa la o gamă variată de activităţi extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii 
săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul de muncă al părinţilor, ateliere pentru 
activităţi practice/ aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în 
activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală 
sau a comunităţii, activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, 
excursii. 
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Sărbătorile de iarnă sunt un prilej minunat pentru a petrece timpul alături de 
persoanele dragi și pentru a trăi momente magice în sanul familiei. Este acea perioadă 
frumoasă din an în care ne împodobim locuința cu decorații frumoase, iar toate atenția 
se concentreazăa în jurul unor brazi artificiali sau naturali, îmbrăcati în haine de 
sărbătoare. 

Crăciunul este acel moment din an în care toți membrii familiei merg la părinți 
sau la bunici, pentru a petrece sărbătorile împreună. Multe dintre tradițiile acestei 
sărbatori magice nu se mai păstrează astăzi, dar unele dintre acestea mai sunt de 
actualitate. 

In fiecare locuință miroase a sărbatoare în perioada Crăciunului, deoarece este 
momentul în care se pregătesc bucate tradiționale alese. Pregătirile pentru masa de 
Crăciun se fac din Ajun, iar în dimineața de Crăciun copiii sunt primii care se trezesc, 
nerăbdatori pentru ași deschide cadourile aflate sub pomul de iarnă. Alături de 
momentele speciale pe care le petrecem împreună cu cei dragi, magia sărbatorilor de 
iarnă este determinată și de frumoasele tradiții care înca se mai păstrează în unele zone 
ale țării. 

Un alt obicei frumos, care încă se mai păstrează în diferite zone ale țării, este 
colindatul. Copiii merg să colinde casele oamenilor, iar în schimb primesc bănuți sau 
fructe și dulciuri. Pentru cei mici sărbătorile de iarnă sunt, cu siguranță, magice. Tot ce 
facem de Crăciun are o semnificație, fie împodobirea bradului, fie simpla coroniță pe 
care o agățăm de ușa casei. 

Românescul „colinda”nu vine direct din latinescul „Calendae”, ci prin 
intermediul cuvântului bulgar „koleda”. Majoritatea colindelor au proveniență laică. 
Colindatul este obiceiul cel mai bine păstrat . Cu colindatul umbla copiii, flăcaii, iar in 
unele sate chiar și bărbații însurați astfel: copiii merg ziua cu colindul, până la apusul 
soarelui merg flăcăii, iar noaptea bărbații. 

Colindele poartă prin veacuri cuvântul tainic al Nașterii Sfinte. Ele sunt o sinteză a 
spiritului creator și religios al poporului român. 

Bucuria colindului este nemărginită. De cum se lasă seara, copiii se adună și 
pornesc colinda. Chiar dacă ninge sau este ger de crapă pietrele, micuții se adună în 
cete și pornesc pe ulițele satului ca să vestească Nașterea Mântuitorului. Așa se 
obișnuiește de mii de ani, ca la Crăciun să se meargă cu colindul. Gazdele care își 
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primesc colindătorii își deschid atât porțile sufletului, cât și porțile caselor din care ne 
îmbie un miros dulce de mere, colaci calzi și bomboane… precum și mirosul bradului 
proaspăt împodobit. 

Colinda a reușit să se păstreze până în zilele noastre marcând din Ajun și până 
în a treia zi de Crăciun viața spirituală a comunității  a rugăciunii. De aceea colinda 
este cântarea către Dumnezeu, este cântare pentru munca omului, este concretizarea 
verbală a tot ceea ce ține de nivelul, de speranțele oamenilor. 

Se spune că la Crăciun cerurile sunt deschise, Dumnezeu aude rugăciunea 
omului corect, aude sufletul curat care este purificat în timpul postului, iar acum are 
dreptul de a-i cere lui Dumnezeu clemență pentru munca lui și sprijin pentru 
îndeplinirea dorințelor. 

Magia sărbătorilor de iarnă constă în lucrurile frumoase pe care le putem face 
pentru cei dragi nouă, dar și pentru oamenii mai puțin apropiați. Dacă nu reușim să fim 
generoși cu cei din jur și să le fim aproape de fiecare dată când au nevoie, perioada de 
Crăciun este un bun prilej să încercăm să fim mai buni. 
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Importanța parteneriatului cu părinții 
 
 
 

Prof. Monica - Gabriela Naste 
Colegiul Economic ”Partenie Cosma”, Oradea 

 
 
 

În pedagogia tradiţională, legătura dintre scoală și familie era tratată sub 
denumirea „colaborarea dintre școala şi familie”. Actualmente, dimensiunile aceste 
relaţii sunt mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de colaborare spre cel de 
comunicare 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, în sensul implicării active şi al valorizării experienţei şi statutului fiecărui 
actor în egală măsură.  

Azi se cere tot mai mult înţelegerea parteneriatului educativ ca forma de 
unificare, sprijin şi asistență a influențelor educative formale. Introducerea colaborării 
între părinţi şi educatorii specializaţi, comunicarea periodica şi permanentă între 
aceştia ca şi cooperarea în anumite momente sunt cerute chiar de eficiența învățării 
şcolare. Experienţa dovedeşte că o atmosfera destinsă între agenţii educaţionali este 
facilitatoare învăţării. De asemenea , existenta unor reguli comune, cunoscute şi fixate 
împreună uşurează mult efortul învăţării.  

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 parteneriate variabile, angajându-se în activităţi 
comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute. 
Termenul de „parteneriat şcoală-familie” este folosit pentru a sublinia faptul că şcolile, 
familiile şi comunităţile împart responsabilităţile care vizează copiii, prin suprapunerea 
sferelor de influenţă. Şcolile trebuie să răspundă nevoilor părinţilor şi să le ofere 
acestora sprijinul necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăţare al 
copilului. În același timp, părinţii trebuie să încetinească ritmul vieţii cotidiene, 
acordând mai multã importanţă educaţiei copiilor. 

 Familia se poate constitui într-un factor de risc sau în unul de protecţie în funcţie 
de abilităţile pe care le dezvoltă, climatul educaţional şi afectiv existent la nivel 
familial. Acordul familiei cu şcoala înseamnă găsirea în comun a unei soluţii care să 
corespundă atât intereselor copilului şi familiei cât şi şcolii şi societăţii. Modul în care 
sunt prezentate, comentate, argumentate informaţiile de către părinţi, influenţează 
opiniile şi atitudinile copiilor.  

Parteneriatul dintre școala și familie se poate obiectiva intr-o multitudine de 
activități comune: şedinţe cu părinţii, lectoratele cu părinţii, consultaţiile individuale 
(convorbirile), convorbiri telefonice, platforme de comunicare – grupuri/pagini pe 
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reţele de socializare, platforme specializate, chestionarul, participarea părinţilor la 
activităţi organizate în şcoală - lecţii deschise pentru părinţi, consiliere 
psihopedagogică, vizitele ale cadrelor didactice la părinţii copiilor, vizite la locul de 
muncă al părinţilor, excursii, drumeții, expoziţii cu lucrări ale copiilor, sărbătorirea 
zilei de naştere a copiilor în clasă, serbările şcolare, implicarea părinților în proiecte și 
parteneriate şcolare, Ziua portilor deschise, jurnalul clasei, scrisorile şi însemnările, 
avizierul şcolii, ateliere de lucru cu părinţii, mese rotunde, conferinţe ştiinţifice, revista 
și site-ul web al școlii, acordul de colaborare şcoală-familie, școala părinţilor, 
”biblioteca vie” (vorbitor, invitat, vizitator), activităţi pentru copii organizate în comun 
de către învăţători şi părinţi.  

Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează întreaga problematică a colaborării 
școalăfamilie, oferind părinţilor puţine şanse de a cunoaşte cadrele didactice ale 
elevilor şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere 
interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a 
acestora cât mai variat şi accesibil.  

Perioada sărbătorilor de iarnă oferă posibilitatea implicării părinților într-o gamă 
variată de activități: împodobirea bradului, pavoazarea sălii de clasa pentru serbare, 
cumpărături în vederea pregătirii cadourilor pentru copii, serbarea de Crăciun, activități 
de voluntariat, vizite, colindat la diferite instituții (părinții putând mijloci astfel de 
vizite).  

Implicarea părinților în organizarea serbării de Crăciun poate să se extindă 
dincolo de realizarea acestor activități de factură materială, ea poate avea un intens 
ecou socio-afectiv, căci aceștia venind cu propria lor experiență, cu amintirile copilăriei 
lor, se creează o punte solidă și pozitivă a relațiilor copil – familie - școală.  

Toată lumea are de câștigat: dascălul beneficiază de un colectiv de părinți 
implicați, săritori, de nădejde, copiii se simt relaxați atunci când părinții sunt acceptați, 
valorizați de către profesori, iar părinții sunt alături de proprii copii dincolo de ”școală”, 
note și catalog. 
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„BRADUL MEU CEL FRUMOS !”-   FIȘĂ DE ACTIVITATE 

 

 
MORARIU MIHAELA ELENA 

GRĂDINIȚA CU P. P. ,,PITICOT” CÂMPENI / ALBA 
 
 

 
GRUPA: Mijlocie 
DATA: 23.12.2021 
EDUCATOARE: Morariu Mihaela Elena 
TITLUL ACTIVITĂȚII: „Bradul meu, cel frumos !” 
MIJLOC DE REALIZARE: activitate desfășurată on-line / practic- gospodărească 
SCOP:  
        Consolidarea  cunoștiințelor  despre  tradițiile și obiceiurile de Crăciun. 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  
    O1 – să  denumească câteva tradiții și obiceiuri de Crăciun; 
    O2 – să  colinde în  grup  o colindă preferată ; 
    O3 – să  împodobească bradul de Crăciun; 
    O4 – să-şi  exprime  sentimentele  de  bucurie, satisfacţie  în  legătură  cu  activitatea  
desfăşurată. 
   
RESURSE:  

a) umane:  
 preșcolarii grupei mijlocii „ Piticii” 
 educatoare: Morariu Mihaela Elena 

b) materiale : imagini cu tradiții și obiceiuri de Crăciun, brazi artificiali sau 
naturali, globuri, laptop, telefoane, etc 

 
LOCUL DE DESFĂȘURARE: on-line 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:   
     Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie în rândul preșcolarilor. Magia 
sărbătorilor ne cuprinde pe toţi de Crăciun, dar mai ales pe copii. Ei trăiesc cu adevărat 
magia, căci ei cred cu adevărat în existenţa lui Moş Crăciun căruia îi trimit scrisori şi 
pe care îl aşteaptă cu nerăbdare să le împlinească toate visele copilăriei. 
     Prin intermediul acestei activități desfășurată on-line, preșcolarii au denumit câteva 
tradiții și obiceiuri de Crăciun , au colindat cu mare plăcere colinda ,, Moș Crăciun” și 
au împodobit cu mult drag brăduții lor de acasă. Astfel am încercat să marcăm 
apropierea celei mai frumoase sărbători , aceea a Crăciunului. 
     La finalul activității toți au fost foarte bucuroși, fiind o zi minunată în care a plutit 
bucuria și gândurile bune. 
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REZULTATE: 
- Participarea activă a preșcolarilor din grupa mijlocie „ Piticii”; 
- Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea datinilor creștine; 
- Realizarea expoziţiei de fotografii , pe platforma Classroom și pe grupul de 

whatsapp,  cu produsele finale obținute „Bradul meu, cel frumos !” 
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ACTIVITATE MATEMATICĂ DESFĂȘURATĂ IN SISTEM ONLINE 
 

 
Prof. înv. preșcolar MORARU NICOLETA 

 
 

 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici, pe pământ? 
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Vis de iarnă” 
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Aventuri în Regatul de gheață” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: evaluare cunoștințe, priceperi și deprinderi 
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Evaluarea cunoștințelor și deprinderilor elementare 
matematice, utilizând diverse materiale pentru realizarea sarcinilor date, a 
deprinderilor de cooperare între partenerii de joc, a intercomunicării libere și civilizate 
în timpul activităţilor. 
 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 
 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme 

și cunoașterea mediului apropiat; 
 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
 Manifestă creativitate în activități diverse; 
 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația; 
 Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor. 

 
OBIECIVE:  
O1- Să sorteze/serieze/grupeze formele geometrice după criteriile date (fomă, culoare, 
mărime, raportarea numărului la cantitate, a cantității la număr); 
O2- Să respecte regulile jocului colaborând cu partenerii de joc; 
Resurse materiale: laptop/ telefon mobil, forme geometrice din polistiren (cerc, pătrat, 
triunghi), jetoane cu sarcini,  jetoane cu cifre. 
      Educatoarea se află în sala de grupă și amenajează spațiul astfel încât să asigure 
buna desfășurare a activităților în sistem online de tip sincron. Copiii sunt așezați în 
fata laptop-ului/telefonului mobil, fiecare alături de un părinte. Se vor conecta la 
aplicația Google Meet accesând linkul întâlnrii pus la dispoziție de către educatoare. 
      Activitatea matematică din cadrul Domeniului Științe se va desfășura prin joc 
didactic care vizează evaluarea cunoștințelor și deprinderilor elementare matematice 
privind formele geometrice, operații de grupare, asociere a numărului la cantitate, a 
cantității la număr. Vor primi un cub de ”gheață” cu materialele necesare desfășurării 
activității. Kristoff, personajul îndrăgit din Regatul de Gheață, a avut de realizat 
construcții din gheață pentru decorarea patinoarului. Sven, renul care trage sania cu 
gheață, este răcit. Așa că a strănutat atât de tare, încât sania s-a răsturnat, iar toate 
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cuburile de gheață s-au împrăștiat prin zăpadă, amestecându-se. Îi roagă pe copii să îl 
ajute, altfel nu va ajunge la timp cu construcțiile din gheață!  
         Se vor intui materialele descoperite în cub: forme geometrice din polistiren (cerc, 
pătrat și triunghi), albastre, albe și argintii. Jocul se va desfășura prin Tehnica 6/3/5, 
adaptată la modul online sincron cu 6 preșcolari. Astfel că, fiecare dintre cei 6 
preșcolari va avea de realizat individual o sarcină în 5 minute și va obține ca rezultat 3 
mulțimi de elemente.   
          Educatoarea enunţă regulile jocului. Copiii vor construi conform modelului 
descoperit pe cartonaș și vor anunța prin ridicarea mâinii finalizarea sarcinii. Dacă un 
copil nu va finaliza în cele 5 minute puse la dispoziție, colegii îl vor ajuta cu indicații 
verbale. Fiecare copil are de rezolvat o construcție diferită de a celorlalți colegi, 
respectând criteriile de sortare ale materialelor necesare: formă, culoare, mărime, 
seriere după model, asocierea cantității la număr și a numărului la cantitate.  După 
trecerea celor 5 minute, fiecare preșcoar va prezenta sarcina și rezolvarea acesteia, 
utilizând un limbaj matematic adecvat. Rezolvarea sarcinii va fi recompensată cu un 
fulg de zăpadă pe panou.  
           Se va realiza jocul de probă, pentru a verifica dacă toți preșcolarii au înțeles ce 
au de făcut.  Educatoarea va descoperi cartonașul cu schița unei construcții a lui 
Kristoff și vor rezolva frontal sarcina pe care aceasta o implică.  
           La semnalul educatoarei, copiii vor opri microfonul din aplicație și vor rezolva 
individual sarcina descoperită. Timpul alocat va fi măsurat cu ajutorul unei clepsidre 
pe care copiii o vor vedea pe ecran. După trecerea celor 5 minute, fiecare copil va 
prezenta ceea ce a lucrat folosind un limbaj matematic adecvat, fiind solicitați pe rând, 
de la stânga la dreapta poziției în ecranul întâlnirii.          
       
   Sarcinile individuale sunt următoarele: 

 
1. Construiește trei oameni de zăpadă folosind de fiecare dată o altă formă 

geometrică pentru bulgării care îi compun (pătrat, cerc, triunghi). 
2. Construiește folosind schița descoperită, utilizând pentru fiecare construcție de 

aceeași  culoare (alb, albastru, argintiu). 
3. Construiește folosind schița descoperită, utilizând pentru fiecare construcție 

forme geometrice de aceeași mărime (mare, mijlociu, mic). 
4. Realizează ghirlande după modelul descoperit în schiță (șiruri logice). 
5. Realizează construcția din schiță, utilizând atâtea forme de același fel câte indică 

cifra scrisă pe omuleții de zăpadă descoperiți. 
6.  Construiește conform schiței, apoi numără formele de același fel folosite și așează 

cifra potrivită. 
 

La complicarea jocului, copiii vor folosi aplicația Jamboard. Sarcinile vizează 
asocierea numărului la cantitate și a cantității la număr. Vor așeza pe fiecare om de 
zăpadă atâția nasturi cât indică cifra de pe pălăria acestuia și vor sorta oameni de zăpadă 
de același fel, asociind cifra corespunzătoare.  
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 Folosind versurile: ,,Cu bagheta ei de gheață  
                                Elsa te roagă, problemei să-i faci față!” 
 
va fi selectat copilul care va răspunde, fiind solicitați, pe rând, toți preșcolarii.  
 
Rezolvarea sarcinii va fi recompensată cu un fulg de zăpadă pe panoul jocului. 
        
Evaluarea activității se realizează prin aprecieri verbale la adresa copiilor. Copiii vor 
spune cum s-au simțit pe parcursul activităților. Educatoarea anunță copiii că Elsa le 
mulțumește pentru ajutorul oferit și că sunt numiți ”Organizatori ai Festivalului 
Zăpezii”. Vor primi ecusoane personalizate care confirmă acest lucru.  
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RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE 

 
 
 

Înv. ed. Movilă Valentina,  
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș  

(sediul Victoria), jud. Brașov 
 
 
 
 Este relaţia şcoală - familie o relaţie periclitată de societatea românească actuală? 
Răspunsul nu am vrea să fie categoric afirmativ, dar realitatea se grăbeşte să confirme 
această supoziţie. 
            Cauzele sunt variate: deteriorarea climatului familial, mentalităţi învechite ale 
părinţilor, neînţelegerea corectă a rolurilor care revin şcolii şi familiei şi învinovăţirea 
reciprocă, oferta educaţională a şcolii redusă sau inadecvată în raport cu aşteptările şi 
nevoile de educaţie ale părinţilor, eşecul şcolar al unor elevi din clasele sociale 
defavorizate, lipsa literaturii pedagogice pentru părinţi pe piaţa cărţii sau 
nevalorificarea acesteia de către factorii responsabili etc. 
            Opinia cadrelor didactice reconsideră importanţa contactelor familie-şcoală 
pentru optimizarea educaţiei copilului. Poziţia de parteneriat a celor două instanţe 
educaţionale va supraveghea intervenţiile părinţilor în viaţa şcolii, va conduce la 
educarea părinţilor, dar şi a profesorilor care au, uneori, de învăţat de la părinţi. 
            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.  

Copilul crescut şi educat în spiritul dialogului deschis va intra mai uşor în 
universul şcolii, se va acomoda uşor cu rigorile acesteia şi cu oamenii ei. De asemenea, 
părinţii respectivi vor întreţine cu şcoala o relaţie firească, de colaborare permanentă. 

Rolul conducător în procesul de educaţie îl are, fără îndoială, şcoala.  În calitatea 
sa de cel mai apropiat colaborator al şcolii, familia trebuie să o secondeze de aproape 
şi sincer. Părinţii iau cunoştinţă de cerinţele şcolii faţă de copii, în materie de educaţie, 
prin diverse moduri: la şedinţe, în discuţiile cu învăţătorul, prin corespondenţă etc., iar 
linia educativă generală le este cunoscută din presă, radio, TV. În general nu se 
întâmpină dificultăţi în această privinţă. 

Ele apar atunci când părinţii adoptă o altă atitudine faţă de sarcinile trasate de 
şcoală, aceasta fie în probleme de instruire, fie în cele de educaţie. În acest fel, părinţii 
creează mari dificultăţi copiilor, căci nu mai ştiu ce atitudine să adopte şi pe cine anume 
să asculte.  Printr-o asemenea atitudine, părinţii creează stări de nevroză copiilor sau le 
determină un comportament neadecvat faţă de şcoală. 

Iată de ce este necesar ca părinţii să adopte o atitudine care să permită formarea 
unui front unitar educativ, împreună cu şcoala. Sunt absolut necesare discuţiile libere 
şi sincere pentru a se ajunge la punctele de vedere cerute.  
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Presiunile exercitate de familii asupra şcolii sunt comparabile cu cele exercitate 
de şcoală asupra familiilor elevilor, iar ponderea influenţei fiecărei instanţe asupra 
celeilalte nu poate fi măsurată. Presiunea se exercită în modalităţi şi grade foarte 
diferite de la o unitate şcolară la alta, de la un cadru didactic la altul, în funcţie de 
următoarele variabile: nivelul şcolar, structura populaţiei şcolare, tipul de organizaţie 
şcolară, vârsta şi originea socială a cadrului didactic ş.a. 
            Concluzionând, 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, bariere ca: 
lipsa timpului, neînțelegerea sistemului, diferențele culturale, un nivel al cunoștințelor 
scăzut, întâlnirile plictisitoare, folosirea de către dascăli a expresiilor pe care nu le 
înțeleg.  

Școala 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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OBICEIURI DE CRĂCIUN ÎN LUME 

 
 
 

Prof. înv. primar Muntean Piroska, 
Şcoala Gimnazială Nr. 13, Timişoara 

 

 

         Luna decembrie este o lună plină de evenimente religioase, de datini şi obiceiuri 
de iarnă din vechime, care au rezistat scurgerii timpului, fiind preluate ca atare sau 
adaptate vremurilor moderne. 

        Crăciunul reprezintă una dintre cel mai dorite sărbători de pe mapamond, atât 
pentru semnificaţia sa aparte, celebrând naşterea lui Isus, cât şi pentru bucuria de a 
oferi si primi daruri.    

         În afară de asta, Crăciunul ne apropie cu paşi repezi de noul an, pe care fiecare 
dintre noi il aşteaptă mai frumos şi mai prosper decât cel care tocmai se sfârşeşte. 

        Fiecare popor işi serbează Crăciunul intr-o atmosferă plină de farmec şi voie bună, 
în funcţie de tradiţiile şi obiceiurile care il definesc. 

        In SUA, poate mai mult decât in altă parte, ţinând cont că l-a dăruit pe Moş 
Crăciun (Santa Claus) aşa cum este el cunoscut astăzi, chiar dacă s-a inspirat după Sf. 
Nicolae, sărbătoarea de Crăciun fascinează intreaga ţară, iar pregătirile incep imediat 
după Ziua Recunoştinţei. 

Spectacolul străzii este unul robitor, frumuseţea si strălucirea caselor impodobite 
cu meticulozitate, americanii aproape intrecându-se unii pe alţii, bogăţia de brazi 
decoraţi prezenţi in fiecare piaţă şi în marile centre comerciale imbogăţesc vizual şi 
sufleteşte fiecare creştin.  

        Pe lângă toate acestea, Moş Crăciun se plimba voios peste tot si imparte daruri 
copiilor, indemnându-i să îşi pună dorinţe, fiind omniprezent oriunde te-ai duce.  

        Colinde de Crăciun cântate de tineri care cutreieră străzile se aud frenetic ori in 
surdină în mai toate locurile publice. În acelaşi timp, acordurile melodioase se fac 
auzite in fiecare familie, in jurul bradului sau a şemineului. În grădina Casei Albe se 
inalţă maiestuos un brad imens.  

         Un obicei intâlnit la americani, dar şi la germani şi olandezi, este acela de a arde 
o buturugă timp de trei zile, prilej ce aduce aminte de momentul naşterii lui Isus. 
Felicitări viu colorate şi tipărite cu scene biblice şi inspirate din scenele de iarnă iau cu 
asalt magazinele. Nu multă lume ştie, totuşi, că acest obicei a pornit de la americani, 
graţie unui german stabilit pe aceste meleaguri. 
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        În ceea ce priveşte masa de Crăciun, curcanul ocupă loc de cinste, servit cu legume 
la grătar, fripturi de porc şi vită, alături de budinci şi prăjiturile tradiţionale, în special 
de cele făcute cu dovleac, măr, morcov. 

         Germania a oferit lumii obiceiul de a împodobi bradul de Crăciun, care inţial era 
decorat cu panglici colorate, lumânări şi diferite dulciuri. Nemţii practică obiceiul de a 
aprinde câte o lumanare în cele patru duminici dinaintea sfintei nopţi care semnifică 
naşterea Mântuitorului.  

         Cântece de Crăciun cunoscute, precum “O Tannenbaum” se fac auzite in timpul 
acestei sărbători ce produce bucurie in sufletele tuturor. Oratoriul inălţător al lui Johann 
Sebastian Bach incântă mulţimea venită in bisericile şi catedralele germane după 
ascultarea slujbei religioase din  

seara de ajun.  

            Târguri de Crăciun se deschid peste tot, figurinele din turtă dulce, prăjiturile, 
articolele de artizanat si obiectele confecţionate din ceramică inţesând pieţele de 
Crăciun din Dresda, Nurrenberg si Berlin. Pieţele găzduiesc şi diferite festivităţi, actori 
profesionişti sau amatori care interpretează scene cu tematică specifică impânzesc 
străzile în spectacole atractive, procesiunea magilor fiind la loc de cinste. 

           Austria începe pregătirile pentru sărbătorile de iarnă de ziua Sfintei Barbara, 
care dă tonul diferitelor festivităţi, baluri si concerte, iar de Sf. Nicolae cortegii de 
actori mascaţi in monştri şi cântăreţi umplu străzile vieneze. Colindătorii aprind torţe 
şi se plimbă din casă in casă. 

Ajunul Crăciunului se petrece insă în familie, ca şi ziua de Crăciun, mai puţin 
prin restaurante sau alte locuri publice, iar copiii işi deschid darurile puse sub pomul 
decorat cu ornamente, lumânări şi bomboane la sunetul unui clopoţel şi imediat după 
cina tradiţională din care nu lipseşte crapul făcut la cuptor. 

          In Viena, în miresme imbietoare, piaţa din faţa Primăriei devine un loc 
neincăpător de mulţimea care admiră şi cumpără decoraţiuni şi dulciuri, lumânări, flori 
multicolore confecţionate din săpun, obiecte confecţionate din lemn si alte articole de 
artizanat. Nici piaţa de Crăciun de la Palatul Schonbrunn nu este de ocolit, iar brazii 
din locurile publice sunt fascinanţi. 

In Spania, iesle confecţionate din lemn şi alte figurine ce intruchipează diferite 
personaje specifice sărbătoririi Naşterii lui Isus, împodobesc casele spaniolilor, care 
incep festivităţile de Crăciun de ziua Imaculatei Concepţii, respectiv in 8 decembrie.  

          Ca şi in Germania, cortegii de actori profesionişti sau amatori străbat străzile 
oraşelor puternic luminate, interpretând procesiunea celor trei magi. Interesant este 
faptul că darurile de Crăciun sunt oferite tocmai de către magi copiilor, obicei care se 
găseste şi la portughezi.  

Seara de Crăciun este sărbătorită împreună cu familia, acasă, la o masă 
imbelşugată cu friptură de pui, curcan sau miel.  
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          In Marea Britanie, abia din 1660 se sărbătoreşte consecvent Crăciunul, după ce 
fusese interzis de nenumărate ori de către autorităţi, datorită amestecului de obiceiuri 
creştine si păgâne deopotrivă practicate până la acea dată. Dacă americanii ard 
buturugile, englezii ard un rug confecţionat din crengi de frasin, care simbolizează 
lunile anului ce tocmai se incheie. Colindele urcă în văzduh, in timp ce englezii se 
desfată cu un punci fierbinte. Cele mai frumoase colinde se pot asculta, insă, în capela 
Colegiului King din Cambridge.  

          În case, în mirosul parfumat de brad, englezii savurează delicii culinare de 
Crăciun, din care nu lipsesc curcanul (sau gâsca ori raţa), fripturile, sosurile, plăcintele 
si budinca (Christmas Pudding), ce intregesc atmosfera acestei sărbători şi liniştesc 
spiritele după noaptea de Ajun, in care se crede că duhurile rele şi fantomele părăsesc 
castelele si criptele, obicei rămas din perioada păgână.  

          Copiii işi aşteaptă cuminţi cadourile după ce i-au trimis scrisori lui Father 
Christmas, prin aruncarea acestora in foc, sperând că piticii le vor scoate prin horn şi, 
astfel, dorinţele lor se vor împlini. 

           După masa copioasă de Crăciun, englezii pornesc la vânătoare de piţigoi, chiar 
in ziua de Sf. Ştefan, amintind de legenda in care martirul creştin închis nu a mai putut 
să se salveze din cauza acestei păsări care a trezit gardianul ce il păzea. 

          Crenguţele de vâsc impodobesc casele englezilor, ca şi pe cele ale norvegienilor. 
Alte decoraţiuni şi instalaţii luminoase imbogăţesc vitrinele magazinelor, iar străzile 
oraşelor strălucesc de lumini feerice.  

           Pe lângă cadourile obişnuite, in Norvegia se oferă păpuşi copiilor, care il 
intruchipează pe Nisse, o variantă a lui Moş Crăciun. Bradul este împodobit de către 
părinţi, care preferă să meargă in pădure şi să il taie singuri. In noaptea de Ajun se cânta 
colinde in jurul bradului şi se aşteaptă cu bucurie deschiderea darurilor. 

          În pieţele de Crăciun norvegiene intâlnim delicatesele lor specifice, ca brânza de 
capră, ciocolata si gemul de mure. 

          Aidoma germanilor, danezii aprind cele patru lumânări din săptămânile 
predecesoare Crăciunului, semnificând bucuria, speranţa, credinţa şi pacea. Bradul 
împodobit cu panglici şi lumânări şi imbogăţit la bază de mult aşteptatele cadouri, este 
inconjurat de membrii familiei prin dans si cântece de colind. 

          În Islanda se impodobesc brazii artificiali, lumânările fiind cele mai des folosite 
decoraţiuni. De Ajun se merge la slujbă, se dansează şi se cântă in jurul unui foc, iar 
darurile din cizmuliţe sunt “puse” de cei treisprezece flăcăi de Crăciun, omologii 
moşului, dar numai pentru copiii cuminţi, ceilalţi primind cartofi! 

          Pere Noel este aşteptat in Franţa de către familia reunită la masa festivă, după ce 
fiecare membru trece o lumânare de la unul la altul, până la cel mai tânăr. Se merge la 
slujbă, se fac petreceri şi se impart cadouri. Magazinele atrag copiii cu jocuri de lumini, 
iar târgurile de Crăciun sunt impânzite in cele mai cunoscute locuri, căsuţele din lemn 
fiind pline la refuz cu obiecte confecţionate manual, bijuterii si dulciuri. 
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           Pere Noel vine si in Belgia, dar in regiunea valonă, in timp ce in partea flamândă 
işi face apariţia St. Niklaas, care aduce cadouri copiilor in ziua de 6 decembrie. De 
Crăciun, darurile sunt aşezate sub brad şi sunt deschise după cină sau a doua zi 
dimineaţa. Bomboane, prăjituri şi ciocolată se servesc tot timpul in perioada 
sărbătorilor de iarnă. 

           Copiii greci colindă in ajun vestind Naşterea Domnului, plimbând cu ei o iesle 
sau o corăbioara ce reprezintă Arca lui Noe in miniatură. In Grecia, Moş Crăciun este 
inlocuit de Sf. Vasile care imparte daruri in ziua de 1 ianuarie. In ultima vreme, au 
imprumutat din fastul occidental, magazinele si străzile fiind puternic luminate cu mult 
timp inainte de sărbătoarea propriu-zisă. 

Curcanul devine şi la greci piesa centrală a mesei de Crăciun, neapărat impreună 
cu o pâine tradiţională numită hristopsomo. Prăjiturile cu miere incheie cu fast ospăţul, 
in timp ce aroma plăcintelor tradiţionale de Sf. Vasile satisface papilele gustative in 
noaptea dintre ani. Neuitat este banul ascuns in plăcinta, care poartă noroc anul ce vine 
celui care nimereşte bucata respectivă. 

Italienii intră in magia sărbătorilor de iarnă de ziua Sf. Lucia, simbol al luminii. 
Se pregătesc să meargă la biserică in Ajun şi aşteaptă nerăbdători ca Babbo Natale 
(Moş Crăciun) sau buna vrăjitoare Befana sa impartă daruri copiilor. 

            Ungaria abundă in obiceiuri si ritualuri desfăşurate in zilele de Crăciun. 
Ceremonii religioase, reprezentaţii teatrale populare (vicleim), cântece şi jocuri, mese 
decorate cu fân, colinde cântate de toată lumea, se imbină armonios intr-o sărbătoare 
aşteptată cu multă emoţie. 

Rusia aşteaptă oficial Crăciunul pe data de 7 ianuarie, deşi in ultima vreme sunt 
tot mai multe familii care sărbătoresc pe stil nou. Case decorate cu ramuri de brad si 
alte decoraţiuni, brazi impodobiţi, cadouri aduse de Moş Gerilă si Zăpezica, nepoţica 
acestuia, tocmai de Anul nou care este inceput cu şampanie, conferă o notă aparte in 
decorul acestei sărbători internaţionale. 

In Bulgaria, masa din noaptea de Crăciun este bogată in preparate de post, de cel 
puţin 12 feluri, pentru fiecare zi a anului. Aceasta include legume fierte, nuci, orez, 
compot, fructe uscate, fasole. Tradiţia indeamnă pe fiecare să spargă o nucă. Dacă 
aceasta este bună, se aşteaptă un an nou bun şi bogat, dacă este stricată sau goală, atunci 
anul care vine se anunţă găunos. 

Crăciunul este considerat cel mai important eveniment, iar un loc special pentru 
cei dragi care nu mai sunt, este lăsat liber la masa de Crăciun, iar masa este strânsă a 
doua zi, tocmai din acest motiv, pentru ca aceştia să se infrupte din bucatele rămase. 

             In România, Crăciunul se sărbătoreste cu mare fast, fiind o sărbătoare mult 
dorită de toţi românii. Chiar mai mult decât la alte popoare, obiceiurile si datinile 
imbogăţesc spiritual şi infrumuseţează ultimele zile din an. 

            Astfel, cu câteva zile inainte de mult aşteptata celebrare a naşterii Domnului, 
există obiceiul de a merge cu capra, un ritual in care o ceată gălăgioasă de voinici 
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imbrăcaţi in straie pestriţe şi cu măşti de capră sau cerb dansează in speranţa că anul 
care vine va fi unul roditor.   Obiceiul durează din Ajun si până la Anul Nou.  

          Toate colindele cântate în această perioadă constituie o chintesenţă a 
spiritualităţii creştine a neamului românesc şi poartă diverse denumiri în funcţie de 
zonă. De aceea, când sunt cântate, unele colinde sunt asociate cu scenete de teatru 
popular jucate pe la casele gospodarilor, la uşi şi ferestre, dar şi în interiorul locuinţelor, 
în faţa mesei încărcate de colaci, mere, nuci şi alte bunătăţi care se dăruiesc celor care 
au colindat. 

            La colindele melodioase cântate in zilele de Crăciun, alaăuri de cunoscutul 
Pluguşor, se adaugă si cântecele de stea. Umblatul cu sorcova intregeşte arsenalul 
obiceiurilor din timpul sărbătorilor de iarnă. 

            Masa copioasă de Crăciun aduce in prim plan porcul, care este injunghiat in 
ziua de Ignat, obicei care aduce aminte de sacrificarea porcilor in antichitate, ca jertfă 
adusă zeilor. Copiii sunt puşi să călărească animalul omorât, ca să nu se strice carnea, 
conform tradiţiei. Sarmale, fripturi, colaci, plăcinte, prăjituri si cozonaci formează 
ospăţul de Crăciun. 

 
         Fără a avea pretenţia că au fost trecute in revistă toate obiceiurile de Crăciun de 
pe mapamond, se poate spune că, indiferent din care popor fac parte, fie că işi 
impodobesc casele cu ramuri de vâsc, pin, rozmarin, iederă sau cununi de brad, fie că 
ard buturugi sau mănunchiuri de frasin, fie că beau punci sau vin fiert, ori că mănâncă 
curcan, porc sau peşte, toţi creştinii se pregătesc conform tradiţiei lor si intâmpină 
Naşterea lui Isus cu bucurie in suflet, cu voie bună şi cu speranţa că anul care urmează 
va fi unul mai bun şi mai bogat! 
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ACTIVITĂȚI  EDUCATIVE  ÎN  PARTENERIAT  CU  PĂRINȚII 

 
 

Prof. înv. primar MUNTEAN VIORICA SIMONA 
Școala Gimnazială Sânpetru, jud. Brașov 

 

 
Succesul procesului educațional este determinat de eficiența relației elev - 

profesor – părinte, de claritatea comunicării între acești parteneri educaționali, de 
strânsa relație existentă între aceștia, dar mai ales de eforturile comune și susținute ale 
acestora. Cu cât cei trei parteneri se implică mai activ în procesul de educare și formare 
al viitorului adult, cu atât reușita este mai evidentă.  

Încă din primele zile de contact cu un nou colectiv de elevi trebuie stabilită și o 
relație strânsă de colaborare cu familiile acestora, fapt care ne ajută în cunoașterea 
caracteristicilor și intereselor grupului, dar și care dă încredere familiei că suntem 
preocupați de evoluția copiilor, de stimularea lor pentru învățare, respectiv pentru 
propria formare. Cunoscând trăsăturile, interesele, înclinațiile grupului ne proiectăm 
activitatea cât mai adecvat clasei și valorificăm la maxim potențialul elevilor. 

Din experiența de lucru cu elevii am costatat că părinții sunt interesați în a se 
implica în activitățile clasei, participă cu plăcere la activitățile propuse și devin 
interesați în a-și oferi sprijinul pentru buna desfășurare a activităților. În plus, 
participarea părinților alături de propriii copii la activitățile propuse ne oferă ocazia de 
a cunoaște modul de relaționare părinte - copil, precum și alte aspecte ale personalității 
copilului, care se manifestă într-un anume mod în prezența părinților. Nu este de 
neglijat nici faptul că multe dintre activitățile extrașcolare și extracurriculare nu ar fi 
posibile fără sprijinul material al părinților, iar unii părinți pot deveni ușor parteneri de 
nădejde în educație, fie prin prisma meseriei pe care o au, fie prin conexiunile pe care 
ni le oferă.  

Cele mai apreciate activități de către părinți sunt serbările școlare cu ocazia 
sărbătorilor de iarnă, de Ziua Mamei, la final de an școlar sau altele, unde aceștia 
participă cu mare interes și în număr foarte mare. Însă succesul serbării depinde și de 
efortul și implicarea părinților pentru asigurarea decorului și a costumelor pentru elevi, 
iar reușita trebuie sărbătorită la final cu ceva dulce, un suc sau chiar o petrecere. De 
asemenea, pot fi implicați și părinții, alături de elevi, în serbare, ca ,,actori”, și, în acest 
caz, relația părinte -copil devine mai strânsă, elevii prind mai mult curaj alături de 
părinți/adulți, iar familia este mândră de rezultatul comun. 

Un alt tip de activități în parteneriat cu părinții sunt cele de jocuri și concursuri 
recreative, în care părinții paticipă alături de copiii lor la întreceri sau îi antrenează, îi 
susțin , îi motivează, îi jurizează. Voia bună este cea care domină acest tip de activități.  
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Nu este de neglijat ajutorul părinților în cadrul activităților extrașcolare de tipul: 
excursii, vizite, drumeții, vizionare de spectacole, oferindu-ne sprijin în supravegherea 
copiilor, alteori fiind ghizi utili pe parcursul activităților. 

Nicio activitate nu se desfășoară fără acordul părinților, deci participarea la 
diferite proiecte educaționale este condiționată de acest acord. Stimulând participarea 
elevilor în cadrul diferitelor proiecte educaționale și concursuri locale, județene, 
regionale, naționale sau internaționale stimulăm și valorizăm elevii și promovăm 
imaginea unității noastre în comunitate. Nu în ultimul rând, participarea elevilor în 
cadrul proiectelor dezvoltă imaginația și creativitatea, întărește stima de sine și dorința 
de evoluție și dezvoltare. 

Foarte apreciate au fost atelierele de creație desfășurate în comun părinți – elevi, 
în cadrul cărora am creat decorațiuni cu ocazia sărbătorilor de iarnă, respectiv de 8 
Martie. Astfel părinții au fost implicați și în activități de voluntariat, deoarece obiectele 
create în cadul atelierelor de creație au fost donate persoanelor vârstnice din cadrul 
centrelor rezidențiale pentru vârstnici din localitate sau oferite în biserică persoanelor 
participante la Slujba de duminică. Astfel am făcut o bucurie neașteptată persoanelor 
din comunitate și am crescut imaginea școlii în localitate. 

Sprijinul părinților a fost binevenit și în cazul altor activități de voluntariat pe care 
le-am desfășurat în cadul diferitelor proiecte, prin care am oferit daruri copiilor din 
medii dezavantajate, de Crăciun, de Paști sau chiar de 1 Iunie.  

Parteneri eficienți în învățare și formare ne sunt părinții care ne oferă modele prin 
meseria pe care o practică. Nu de puține ori mama-asistent medical ne-a oferit sfaturi 
competente legate de igiena personală, de alimentația sănătoasă, de un stil de viață 
sănătos; mama - distribuitor de hrană pentru animale ne-a oferit sfaturi privind 
îngrijirea și hrana animalelor de companie; tatăl – polițist ne-a sfătuit în privința 
regulilor de circulație sau a propriei siguranțe; mama – inginer peisagist ne învață cum 
să ne amenajăm o mică grădiniță, cum să îngrijim plantele, fie în curte, fie pe balcon 
sau în apartament. Pornind de la un exemplu, părinții se oferă și propun diverse 
activități prin care elevii află rostul anumitor meserii, dar și elemente extrem de utile 
pentru formarea și devenirea lor. 

Parteneriatul școală – familie trebuie să se bazeze pe o colaborare deschisă, în 
care fiecare partener vine cu idei care pot sprijini progresul copilului și se implică activ 
în educație. Activitățile în colaborare cu părinții le oferă acestora șansa de a cunoaște 
specificul activităților clasei/ școlii, dar află  și lucruri noi despre propriii copii, dar și 
despre ei înșiși. În același timp, dascălii au ocazia de a cunoaște mai bine părinții, copii 
și de a consolida relația de încredere și respect reciproc necesară unei colaborări de 
succes. Se construiește astfel o punte între școală și familie, partenerii educaționli 
aducându-și aportul, prin competențele și aptitudinile pe care le au, la formarea și 
dezvoltarea viitorului adult. 
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” Crăciunul - prilej de dăruire și vestire a Nașterii Domnului Nostru,  
Iisus Hristos” 

 

 
Profesor, Muntean Iuliana - Monica 

Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, 
județul Covasna 

 

 
 

           Motto: ”Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce 
dăruiești.” (Maica Tereza) 
 

          Cu ocazia unor sărbători, oamenii devin mai atenți cu cei din jur, empatizând și 
dăruind cu multă dragoste din ceea ce au ei. Însă noi, oamenii nu ar trebui să uităm 
faptul că aceste fapte de dragoste din dragoste, ar trebui înfăptuite nu numai cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun și Sfinte Paști, ci în fiecare zi, fiind mai buni în orice timp și 
împrejurare cu semenii noștri. 

            Cu cât dăruim mai des, cu atât ne vom obișnui să fim darnici. Acest fapt ni-l 
afirmă și Walt Whitman: ”Obiceiul de a dărui nu face altceva decât să intensifice 
dorința de a dărui”. 

 Putem dărui în jurul nostru orice: un zâmbet, un sfat, ceva material, însă ”Nu contează 
cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești”, ne spune Maica Tereza. 

          Astfel, din dorința de a-i învăța pe elevii mei să dăruiască din dragoste și cu 
dragoste celor din jurul lor, să fie sensibili, empatici și solidari la nevoile celorlalți, dar 
și să-și dezvolte acțiuni și atitudini de caritate, s-a născut Proiectul educativ ” 
Crăciunul- prilej de dăruire și vestire a Nașterii Domnului Nostru, Iisus Hristos”, 
proiect realizat cu elevii clasei a X-a B1 în parteneriat cu părinții.  

Proiectul educativ ”Crăciunul- prilej de dăruire și vestire a Nașterii Domnului Nostru, 
Iisus Hristos”, a avut în desfășurare mai multe etape de realizare: 

          Activitatea 1- a fost documentarea despre  unele colinde specifice zonei noastre, 
pe care le-au cules din cadrul familiei sau de la prieteni cum ar fi: ”Colo sus pe lângă 
lună”, ” La o masă rotilată”, ” Când cina Hristos la masă”  și apoi le-au învățat împreună 
cu coordonatorul proiectului pentru a le dărui în seara Ajunului de Crăciun pe la casele 
oamenilor dragi lor. Această documentare și însușire a colindelor a avut ca scop 
reînvierea obiceiului de colindat, dar și păstrarea și transmiterea acelor colinde vechi 
pe mai departe, căci le-au colindat și bunicii și străbunicii lor. 

          Activitatea 2- a fost ”Cadoul secret”, acțiunea de a pune în practică dăruirea. 
Astfel fiecare elev din clasă a cumpărat un cadou, pe care l-a dăruit altui coleg din clasă 
prin tragere la sorți. Dăruirea cadoului ales unui coleg, a fost o acțiune plăcută de elevi, 
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căci la sfârșitul activității și-au exprimat bucuria pe care au simțit-o dăruind și dorința 
de a continua această activitate și în anii următori, cât vom fi împreună.  

De asemenea în cadrul acestei activități, după ce fiecare elev a primit cadoul de la 
colegul său, elevii au fost invitați să scrie pe un cartonaș, cadoul spiritual pe care și-l 
doresc de Nașterea Domnului. Apoi l-au așezat în borcanul cu capac, numit Borcanul 
cadoului spiritual-, ce va fi deschis în cadrul activității viitoare de Crăciun (din anul 
2022), dezvăluind fiecare primirea sau nu a cadoului spiritual dorit. 

          Activitatea 3 -a fost un atelier de creație în care elevii au realizat felicitări de 
Crăciun, pe care le-au dăruit părinților lor de Nașterea Domnului. Iar unii elevi au creat 
Cvintete cu termenul cheie Nașterea Domnului sau Crăciunul, exprimându-și 
gândurile, trăirile și sentimentele lor legate de această sărbătoare, foarte iubită de 
creștini. 

          În concluzie, cu ocazia acestui proiect educațional elevii au aflat ce mult 
contează să iubești necondiționat și să dăruiești din toată inima celor din jurul nostru, 
căci ”Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți fericirea 
acestuia ca și cum ar fi a ta” , ne spune atât de frumos Emanuel Swendenborg. 

        Cu toții ar trebui să nu uităm că adevărata bogăție pe care o posedăm este ceea ce 
dăruim: ”Eu posed cu adevărat doar ceea ce am dăruit”, ne spune Seneca. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

„UITE, VINE MOȘ CRĂCIUN!” 

Serbare 

 

 

Învățător: Munteanu Dorina 

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Brăila 

 

 

 Serbările școlare sunt considerate a fi sărbători, atât pentru copii cât și pentru 
părinți și cadrele didactice.A pregăti un astfel de eveniment, indiferent de tematica sa, 
este un prilej de a pune în evidență imaginația și creativitatea fiecăruia dintre noi, de a 
realiza un parteneriat solid părinți-copii-cadre didactice, pentru a ne implica serios în 
punerea în scenă a serbării. 

 Acest tip de activități extrașcolare au un impact deosebit asupra copiilor, dar și 
a părinților. Aceștia din urmă se implică total în organizarea unui astfel de eveniment. 

 Cercetările arată că, indiferent de statutul economic și cultural al familiei, când 
părinții sunt parteneri cu școala, în educația copiilor se observă o îmbunătățire a 
performanțelor școlare, reducere a abandonului școlar, frecventarea cu plăcere a 
cursurilor. 

 În proiectarea unei serbări trebuie să luăm în calcul, pe lângă conținuturi, care 
trebuie să fie accesibile copiilor, să răspundă nevoilor lor de cunoaștere și alte lucruri 
majore: mișcarea, atmosfera de veselie, de emoție, decorul, costumația copiilor, ținuta 
sărbătorească, fondul muzical.  

 Materialul artistic folosit trebuie să aibă valoare educativă și să cuprindă 
materiale accesibile particularităților individuale și de vârstă ale copiilor. Serbările 
copilăriei, întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. 

 În cadrul serbărilor școlare, părinții au ocazia de a descoperi aptitudini speciale 
ale copiilor, nivelul de dezvoltare a acestora, pot să le evalueze performanțele, să se 
implice în organizarea lor. 

 Toate tipurile de serbări sunt așteptate cu interes atât de copii cât și de părinți, 
dar  serbarea de Crăciun are cel mai mare impact asupra lor..     

Așa cum știm, sărbătoarea Crăciunului reprezintă o adevărată renaștere 
sufletească, creștinii celebrând la 25 Decembrie nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. 
Acum, oamenii își reîmprospătează sufletul cu amintiri dragi din copilărie: colinde, 
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clinchete de clopoței, mirosul proaspăt de brad, nerăbdarea așteptării darurilor de la 
Moș Crăciun, toate acestea creând o atmosferă de basm, liniște sufletească și iubire. 

 Anul acesta, am realizat serbarea de Crăciun cu elevii clasei pregătitoare. Chiar 
dacă părinții nu au avut acces în școală, am făcut tot posibilul pentru ca aceștia să 
vizioneze spectacolul realizat de copiii lor în format online. Părinții au avut o 
contribuție deosebită la realizarea costumelor specifice acestei serbări (pelerine de 
fulgușori, coronițe, rochițe albe, costumașe de Moș Crăciun), decorurilor, materialelor 
necesare (sorcove, crenguțe de brad împodobite, clopoței).Împreună cu părinții am ales 
și pus în scenă diferite obiceiuri locale. 

 De asemenea și copiii, chiar dacă sunt micuți, au contribuit la împodobirea 
pomului de iarnă, confecționarea podoabelor și ornamentelor cu care au împodobit 
bradul dar și sala de clasă. 

 Am pregătit împreună colinde de Crăciun, urături, chiar și o scenetă amuzantă 
în care copiii au fost vizitați de un Moș Crăciun fals care a venit cu trolerul, încălțat cu 
sandale , cu mustață neagră și pălărie, apoi au primit în cântece și colinde pe Moș 
Crăciun adevărat care le-a adus în sacul „magic” cadouri. 

 Au fost interpretate roluri ca: „Dansul Caprei”, „ Plugușorul”,  „Sorcova”. 

 La sfârșitul serbării, copiii au cântat „Mulți ani trăiască!” în jurul unui tort-
surpriză pregătit de mămicile lor.  

 Cadrul festiv în care s-a desfășurat serbarea a fost unul deosebit, creând o 
atmosferă plăcută, caldă, specifică acestei sărbători. 

 Activitatea desfășurată este ilustrată prin câteva fotografii care redau frumusețea 
momentelor minunate pe care le-au trăit copiii. 
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Obiceiuiri și tradiții de Crăciun  

 
  

Prof. Munteanu Hermina  
Gradinita cu program normal Marunțișu 

  
 

          La sate, copiii și tinerii în special merg din casă, în casă și cântă despre venirea 
lui Iisus Hristos pe pământ. Se cântă Steaua, Pluguşorul, Sorcova. An, de an, parintele 
paroh vine către cei mici cu daruri de Craciun dupa slujbă, sfințește cu aghiazmă casele, 
ogoarele, și vine cu icona prin sat.  

           Acesta se implica în viața copiilor organizând două zile de colindat pentru satele 
arondate. Din casă, în casă vin colindând, cantând ”Bună dimineaţa la Moş Ajun”, și 
vestind Nașterea Domnului. Cete de colindători pornesc din casă-n, casă pentru a primi 

colindeţi.  

La sfârșitul fiecărui colind, ceata de colindători primește răsplata. Pe vremuri, 
aceasta consta în: covrigi, nuci, mere, cozonac. Se mai spune din bătrâni că în 
dimineața de Crăciun este bine să ne spălăm pe față cu apă curgătoare, în care să punem 
o monedă de argint. Vom fi astfel curați ca argintul.   

          Darurile primite se împart egal și bucuria copiilor este foarte mare. In cadrul 
școlii, părinții sunt invitați să participle alaturi de copii la împodobirea bradului natural, 
a asculta colinde, a propune să fim alături de cei nevoiași. Doresc să ne deschidem 
sufletele și a ne transpunem sufletește în copii. Se servește covrigi și gogoși aduse de 
părinți.  Fiecare contribuie la ziua dedicata lor (brad, beteala, globulețe, instalație, apă, 
covrigi, gogoși.)  

După împodobirea bradului, un părinte citește o poveste de Crăciun copiilor. Pentru 
acest eveniment se rupe din timpul părinților și încercăm să- l realizăm mai pe înserat 
asigurând un climat de poveste. Cu acest prilej putem spune că suntem o familie. In 
seara de dinaintea Nașterii Domnului, copiii vin în grupuri mici pentru a vesti nasterea 
cântand ,,Steaua,,.  

         In ziua de Crăciun, copiii, sunt așteptați cu mare drag pentru a  se întalni cu Moșul 
În noaptea de Crăciun, mulți oameni lasă o lumânare aprinsă, de multe ori la icoana lui 
Iisus Hristos.   Astfel, norocul va vedea casa și va putea intra înăuntru.  

Umblatul cu capra este un obicei de Crăciun ce ţine, de regulă, de la Crăciun până la 
Anul Nou. Capra este însoţită de o ceată zgomotoasă cu nelipsiţii lăutari care 
acompaniază dansul caprei, care sare, se roteşte şi se apleacă, în acelaşi timp 
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clămpănind ritmic din fălcile de lemn. Spectacolul se remarcă mai ales prin 
originalitatea costumului şi a coregrafiei. 

După sărbătoarea de Crăciun oamenii se pregătesc de alte sărbatori și tradiții ce 
se perpetuează din generație, in generatie. 
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Implicarea părinților în activitățile educative din grădiniță 
 
 
 

Prof. înv. preșcolar Munteanu Mariana 
Grădinița cu P. P. Nr. 33, Bacău 

 
 

 
           Familia reprezintă un factor primordial în educația copilului. Pentru copil 
familia este un model pe care îl imită și de la care învață cum să se comporte în viață. 
           Grădinița este principalul partener educativ al familiei. Grădinița le oferă 
copiilor o experiență nouă de viață în afara familiei. Grădinița cu mediul ei diferit de 
cel familial permite dezvoltarea capacităților sociale ale preșcolarilor. Mediul 
educațional influențează copilul de a investiga și a experimenta. Prin venirea copilului 
la grădiniță se extinde sfera relațiilor interpersonale, acestuia punându-i-se în față mai 
multe cerințe, altele decât cele din mediul familial. 
           Pentru obținerea unor rezultate deosebite este necesar ca noi, educatoarele, să 
dovedim competență profesională, tact și multă răbdare cu copiii. În obținerea acestor 
rezultate trebuie și părinții să contribuie ori de câte ori va fi necesar. În acest mod îi 
apropiem de mediul grădiniței făcându-i cei mai buni parteneri ai noștri. Prin 
implicarea părinților în activitățile din grădiniță, îi facem pe aceștia să conștientizeze 
că răspunderea învățământului preșcolar și cea a familiei duc spre un scop comun. În 
plus,  părinții au  posibilitatea să evalueze nemijlocit și realist activitatea educatoarei.  
Părinții trebuie să participe la toate evenimentele grădiniței (ședințe cu părinții, serbări, 
concursuri, spectacole). Prin aceste evenimente crește eficiența activităților și totodată 
realizăm un învățământ modern. 
           Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, i-am atras pe părinți în desfășurarea unor 
activități de: voluntariat (ajutoare, cadouri și dulciuri unor copii din familii sărace), 
ornare a bradului și confecționare a costumelor necesare pentru serbarea de Crăciun. 
Copiii au cântat, au dansat și s-au bucurat de cadourile primite de la Moș Crăciun. 
            

Implicarea cât mai activă a familiei în activitățile din grădiniță oferă avantaje 
deopotrivă părinților, copiilor și educatoarelor, cum ar fi: 

 
   - putem cunoaște relațiile părinte - copil; 
   - copiii sunt mai siguri pe sine, simt dragostea și aprecierea părinților; 
   - părinții pot contribui la realizarea acestor activități; 
   - părinții devin participanți la educația copiilor; 
   - părinții se cunosc mai bine între ei și pot colabora mai ușor atunci când sunt 
solicitați. 
 
           Parteneriatul dintre grădiniță și familie poate fi definită cel mai corect ca fiind 
o muncă în echipă pentru luarea unor decizii referitoare la educația copiilor. Integrarea 
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părinților în activitățile educative din grădiniță este un scop prioritar deoarece se 
dovedește practic că oferă numeroase avantaje tuturor părților implicate în procesul 
educațional. 
             
 
Bibliografie: 
 
           1. Cristea, S., Dicționar de termeni pedagogici, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1998;  
           2. Piaget, J., Psihologie și pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, 
București, 1972.   
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“MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 
Nagy Andrea, profesor pentru învățământul primar 
Școala Gimnazială ”AUREL VLAICU” – Arad 

 
 
 Cea mai frumoasă sărbătoare desfășurată în timpul iernii reprezintă Crăciunul, 
sărbătorirea Nașterii Domnului. Ca și în fiecare an, acest eveniment este un prilej bun 

în care elevii clasei mele au putut demonstra talentul de a recita 
poezii și a cânta melodii despre iarnă, despre Nașterea 
Domnului și sărbătorirea Crăciunului. Astfel, pentru o jumătate 
de oră ei au putut  deveni mici artiști.  

Serbarea a avut loc în data de 21 decembrie 2022 în sala 
de clasă. De altfel ultima săptămână a fost dedicată părinților 
intitulată:”Săptămâna părinților”. 

În aceste două  zile părinții au putut participa on-line la 
diferite activități ale elevilor. 
 Astfel, această serbare frumoasă anul acesta a fost realizat cu ajutorul 
calculatorului pe Google Classroom, pe Meet. Părinții elevilor au putut urmări 
spectacolul on-line, cu ajutorul aplicației Meet. 
 Fiecare elev a recitat o poezie, iar între recitări am cântat cântece despre Crăciun 
și iarnă în trei limbi: română . maghiară și engleză. 
 Iată câteva versuri și cântece din spectacol: 
Cântec: Száncsengő,Weöres Sándor 
 

Éj-mélyből fölzengő, 
-Csing-ling-ling száncsengő 
Száncsengő –csing-ling-ling- 

Tél öblén halkan ring 
 

Feldobban két nagy ló, 
-Kop-kop-kop-nyolc patkó. 
Nyolc patkó –kop-kop-kop- 
Csönd-zsákból hangot lop. 

 
Szétmálló hangerdő, 

-Csing-ling-ling száncsengő 
Száncsengő –csing-ling-ling- 

Tél öblén halkan ring. 
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Karácsonyra mit kérjek,mit adjak?, Aranyosi Ervin 
 

Karácsonyra mit is kérjek? 
Boldogságot , békességet 

Mosolyt dísznek minden arcra 
Varázsfátylat a kudarcra! 

Hibáinkért bocsánatot. 
Csak azt kaptam, amit adok. 

Szeretethez meleg szívet 
Verseimhez csengő rímet. 
Kenyeret az éhezőknek, 
Hitet minden létezőnek, 
Örömöt és vidámságot 

Tegyük szebbé a világot! 
Karácsonyra mit is adjak? 
Tiszta szívű, jó maradjak. 

Felemeljek elesettet, 
Tápláljak szellemet, testet! 

Jó példát az utókornak, 
Ígéretet,hogy lesz HOLNAP! 

Melegséget,vidámságot 
Földön nyíló, szép virágot! 

Megújuló jövő képet 
Emberséget , VILÁGBÉKÉT 

S mind azt, mit angyalok adnak 
Amit elképzelsz magadnak. 
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Cântec: Fulgi, de nea 
 

Fulgi de nea, mii și mii strada și pomii au haine argintii, 
Fulgi de nea cad din cer, nasul și-obrajii sunt roșii de ger. 

Mii de stele de zăpadă vin din mari pufoși și gri, 
Neaua s-a depus pe stradă, hai cu sania, copii! 

 
Crăciunul copiilor, Octavian Goga 

 
Dragi ,copii, din țara asta 
Vă mirați cum se poate . 

Moș Crăciun din cer de-acolo 
De le știe toate - toate… 
-Uite cum,vă spune tata- 

Iarna –n noapte de zăpadă, 
El trimite câte-un înger 
La fereastră să vă vadă. 
Îngerii se uită-n casă- 

Văd și spun –iar moșul are 
Colo-n cerru-n 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 el, lucru mare… 
 
 
 
 
 

926



 

Santa 

 

Two merry blue eyes 
A very little nose 

A long snowy beard 
And cheeks like a rose 
A round chubby man 
A big bulging pack 

Hurrah for Old Santa 
We're glad he's come back! 

 

   

 

 

 

 

 

 

Santa Claus 

Little fairy snowflakes 
Dancing in the flue; 

Old Mr. Santa Claus, 
What is keeping you? 
Twilight and firelight 

Shadows come and go; 
Merry chime or sleigh bells 

Twinkling through the snow. 
Mother's knitting stockings, 

Pussy's got the ball. 
Don't you think that Christmas 

Is pleasantest of all? 
 

Cântec: Mary's boy Child Jesus Christ 
 

 Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day 
And man will live for evermore, because of Christmas Day 

 
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said 

Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day 
 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today 
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And man will live for evermore, because of Christmas Day 
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day 

 

While shepherds watch their flocks by night 
They see a bright new shining star 

They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar 
 

Hark, now hear the angels sing, a king was born today 
And man will live for evermore, because of Christmas Day 

 

Aceste poezii și cântece sunt doar un fragment mic din serbarea noastră intitulata: ”În 
așteptarea Ajunului de Crăciun.” Dacă cineva dorește să vizioneze toată serbarea link-
ul este: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h69r0PzXryE 
 Vă doresc vizionare plăcută! 

 
BIBLIOGRAFIE: 
 

https://www.qbebe.ro/utile/poezii_in_engleza/10_poezii_despre_mos_craciun_in_lim
ba_engleza 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faltex.ro%2Flista-cadouri-
mos-
craciun%2Fpag%2F&psig=AOvVaw3XrjYsnTendoZqj0FuEZdU&ust=16427525190
62000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKDsk5nwv_UCFQAAAA
AdAAAAABAS 
https://www.songtexte.com/songtext/boney-m/marys-boy-child-oh-my-lord-
43449bf3.html 
https://www.youtube.com/watch?v=h69r0PzXryE 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
 

 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Nagy Judit,   Liceul Teoretic „Nagy Mózes”, Tg. Secuiesc 
 

 
Investiția în iubire și atenție, care vizează evoluția pe plan intelectual și moral 

al fiecărui beneficiar al educației se remarcă nu numai pe plan individual, dar și pe 
plan comunitar. În anii precedenți s-a vorbit despre importanța comunicării între 
părinți și școală, ceea ce s-a realizat prin mai multe întâlniri cu părinții, fie în grup, 
fie individual. 

Începând cu anul 2020, prin introducerea învățării în mediul online, se remarcă 
și mai mult necesitatea colaborării între elevi, părinți și pedagogi, a unei colaborări 
armonioase. 

Înâlnirea școlii cu familia elevului înseamnă întâlnirea a două scene sociale, 
unde, în cele mai multe cazuri granițele nici nu se remarcă, dar câteodată sunt foarte 
departe unul de celălalt, dacă regulile, normele și valorile de acasă nu corespund în 
mare măsură valorilor reprezentate de școală. 

Fiecare părinte încearcă să facă totul pentru evoluția armonioasă a copilului său, 
dar rezultatele se diferă în foarte mare măsură. 

Cert este faptul că în privința evoluției personalității unui copil este foarte utilă 
colaborarea între școală și părinți. Experiența arată că valorile reprezentate în cele 
două sfere sociale, familie și școală, se află în concordanță, de cele mai multe ori. 
Părinții arată interes față de școală și evoluția elevilor în școală, dar din convorbiri 
reiese că părinții așteaptă de la școală nu numai dezvoltarea copiilor pe plan 
intelectual,dar și în ceea ce privește educația. Scopul general este să educăm o 
generație responsabilă, care este capabilă să fie un membru util al societății. 

Deci, este și responsabilitatea noastră, a peagogilor, să contribuim la o educație 
care dezvoltă valori umane generale. 

Colaborarea între școală și părinți este în această perioadă mult mai necesară ca 
oricând. Această colaborare nu este mereu ușoară, dar în privința celor mai mari 
valori, ai copiilor noștri este indispensabilă. Această colaborare nu înseamnă doar 
întâlnirile regulamentare din fiecare semestru cu ocazia ședințelor cu părinții, nici 
doar comunicarea rezultatelor favorabile sau defavorabile ale copilului, ci mult mai 
mult: înseamnă timp valoros petrecut cu familia fiecărui elev, pentru a le cunoaște 
reacțiile spontane, formele comportamentale în situații diferite. 

Prin proiecte în care se implică părinții, ne asigurăm un sprijin în propria 
activitate, întărim interacțiunile și relațiile dintre părinți, școală și elevi. 

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, pentru Crăciun oferă fiecărui profesor o 
posibilitate foarte bună pentru a aduce cât mai aproape școala, părinții și elevii. În 
acest sens, se pot derula mai multe proiecte educaționale, dintre care doresc să vă 
prezint doar una: Ziua familiei mele. Mi-am dorit să implic cât mai mult părinții în 
activitățile clasei, să fie ei prezenți în mediul școlar, să vadă interacționând propriile 
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copiii cu ceilalți, să-și dea frâu liber imaginației, să facă o călătorie în timp, în lumea 
copiilor. 

 

Scopul acestui proiect a fost: 
 

Cultivarea și dezvoltarea parteneriatului dintre familie și școală  
 Implicarea părinților în viața școlii 

Crearea de oportunități pentru valorificarea experiențelor 
pozitive Asigurarea unui timp qualitativ în pregătirile de sărbători 

 

Între obiectivele propuse se enumeră: 
 

- Dezvoltarea abilităților de a interacționa și empatiza cu propriul copil și cu 
nevoile acestuia 

- Crearea unui ambient plăcut pentru activități comune cu părinții 
- Confruntarea cu reacțiile propriului copil în colaborare cu ceilalți în situații 

generate 
- Formarea și dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere, 

deschidere și toleranță 
 
 

În realizarea acestui scop am invitat un specialist de igienă mentală, cu 
experiență mare în domeniu, să deruleze cu elevii clasei a 5-a și cu părinții acestora o 
activitate bazată pe încredere, responsabilitate și colaborare reciprocă. Activitatea s-a 
decurs într-o sâmbătă, cu două săptămâni înainte de Crăciun. Cu o lună înainte părinții 
au primit invitația și 18 dintre 20 au dat un răspuns pozitiv în privința participării la 
această activitate. 

Reușita activității era garantată. După o scurtă introducere teoretică s-adecurs la 
jocuri pentru toată familia. S-au format în total 6 grupe, care au colaborat și s-au jucat 
timp de 3 ore, folosind creativitatea, rapiditatea, spontaneitatea. Ca diriginte, am fost 
încântată să pot asista la capacitatea de a rezolva situații, de a vedea hierachia în 
fiecare grupă și reacțiile lor: fie discutând prima dată detaliat despre metode de 
rezolvare a unor probleme, fie încercând să se bazeze pe ideea unui sau mai multor 
participanți. Elevii au fost mult mai atenți, au fost stimulați de ceilalți, de părinții lor, 
dar și de părinții altora, au arătat dorința de fi mai bun decât fratele sau sora prezentă. 
Este de remarcat, că elevii mai timizi s-au dovedit a fi mai curajoși, mai deschiși, de 
mai multe ori am avut impresia, că depășesc propriile puteri. 

Această activitate am continuat în clasă, proiectând pomuri de Crăciun originale, 
decorate cu ornament propice fiecărui elev, adus de acasă sau realizat prin bricolaj la 
școală. Apoi, în ora de dirigenție am evaluat aceste activități și din feed back-ul primit 
am motivația de a organiza și în viitor astfel de proiecte, activități cu părinții. 

Acest proiect li s-a adresat în egală măsura părinților, copiilor și dirigintelui. 
Consider că rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se 
implică în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă și la școală. Părinții vor 
aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de 
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rezolvare a acestora în procesul învățării. 
Cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut pentru elevii clasei a V-a a 

fost să le aduc părinții în mediul în care ei își desfășoară activitatea școlară în fiecare 
zi, în spațiul școlar. De atunci, profităm ca diriginte și profesori ale consiliului clasei 
de o motivație mai mare ale elevilor în toate activitățile educaționale, școlare și 
extrașcolare. Totodată pot să mărturisesc că încrederea părinților în propriile copii dar 
și în școală au crescut enorm. 

În consecință pot să afirm că rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor 
este complementar și esențial pentru o educație completă, atât academică, cât și 
culturală, emoțională, socială și valorică. Sper că și în continuare pot să mă bucur de 
această interacțiune, de implicarea reală a părinților în viața școlii, ceea ce duce la 
rezolvarea mai bună a situațiilor problemă sau a conflictelor posibile, ale unor situații 
de risc în dezvoltarea copiilor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIA CU PĂRINȚII 

 
 

Prof. Înv. Primar NALAȚ AURORA CRISTINA 
Sc. Gimn. Șieu-Măgheruș, Jud. Bistrița-Năsăud  

 
 
 

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.” 
Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui 
parteneriat , construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de 
valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament.Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în 
măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de 
răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, 
solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

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 
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programului educativ la care participă copiii lor şi doresc să fie implicaţi în luarea 
deciziilor. Părinţii vor să fie la curent cu progresele copilului. 

Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului 
de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
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PĂRINȚI & PROFESORI –  
PARTENERI ÎN DANSUL EDUCAȚIONAL 

 

 
NĂPÂRLICĂ DANIELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26, GALAȚI 
 

 
„Iubirea este copilul iluziei și părintele deziluziei”. (Miguel de Unamuno) 

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.  

Conceptul de relații umane ocupă un loc privilegiat în educație și la baza relației 
stă interacțiunea între personalități într-un câmp social; în cazul de față vorbim de 
părinți-elevi profesori ca actori sociali, iar școala reprezintă câmpul social în care 
relațiile se dezvoltă. Avem nevoie unii de alții pentru a ne confirma identitatea sau 
pentru a evalua critic atitudinile și comportamentele noastre. În interacțiune și 
colaborare ajungem să ne cunoaștem mai bine, să ne oferim suport pentru a depăși 
situațiile critice etc.  

Relațiile profesori-elevi-parinți sunt ca orice alt tip de relații interumane, ele se 
pot desfășura la diferite nivele și pot lua diferite forme. Astfel se poate identifica 
contactul zero, când individul suporta prezența altuia dar nu caută să intre în relație cu 
acesta; relatia superficiala presupune existenta unor centre de interes comune, dar intr-
o maniera neangajantă. Relația ideală este cea care atinge nivelul reciprocității, care 
înseamnă împărtășirea în comun a unor credinte, valori sau sentimente, atașamentul 
unuia fata de altul, iar părinții și profesorii au în comun atașamentul față de copii și 
interesul dezvoltării armonioase a acestora.  

Problema este că în invățământul românesc predomină relațiile superficial, dacă 
nu chiar cu contact zero și așa intervin blocaje sau interferențe în comunicare, iar 
principalele consecințe le trăiesc elevii. Cu precădere acum, în secolul vitezei, ajungem 
să judecăm înainte să cunoaștem toate datele, să ignorăm eventualele probleme sau să 
sperăm că problemele școlare se pot rezolva de la sine cu trecera timpului.  

O relație eficientă se constuiește cu fiecare zi, cu fiecare activitate curriculară sau 
extracurriculară, cu fiecare contact. Cum fiecare elev/părinte/profesor este unic în felul 
său, nu ne putem aștepta la altceva atunci când vorbim de grupuri de 
elevi/părinți/profesori. Ce a funcționat la o clasă de elevi nu va funcționa cu un grup 
de părinți sau dacă rețeta a avut success la un grup de părinți, nu e garantat succesul la 
următoarea generație.  

Relațiile interumane sunt în continuă schimbare, în tandem cu schimbările 
societății. Auzim tot mai des profesori spunând că partea cea mai dificilă a meseriei lor 
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este relația cu părinții. Educația școlară a devenit un subiect cu tot mai mulți experți, 
instruiți sau neinstruiți, iar școala un subiect de bârfă, pe stradă sau în media/online.  

Că ne place sau nu, trebuie să acceptăm latura psihologică a meseriei didactice. A 
fi cadru didactic necesită vocație, simțire și abilitatea de a te adapta, de a „citi” copilul 
din fața ta, să îl înveți de bine, pentru viață și nu numai. Nu neapărat să formezi elită 
pentru că nu toți ajung sau își doresc să ajungă acolo, ci să discuți cu un partener, să 
înveți reciproc de la învățăcel și să știi că nu bați pasul pe loc; că mergi în direcția bună, 
după drumul propus pe care îl aveți de parcurs. Asta e teoria, pe scurt; tot teoretic, 
părintele are același scop, doar că este mai egoist (justificabil, interesul este pe propriul 
copil, nu al altora), iar cadrele didactice trebuie să gestioneze relații armonioase nu un 
număr multiplu de individualități, fiecare inmulțit cu numarul părinților sau rudelor 
implicate in dezvoltarea copilului. Până la urmă dacă am ales această meserie, trebuie 
să ne asumăm și riscurile și laturile mai puțin idilice ale acestei meserii. Tind să cred 
că există o selecție naturală în orice domeniu, învătâmântul începe să semene cu o 
junglă in care supravietuiește cel mai puternic sau mai înțelept. 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 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 
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 ca ei să realizeze 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 asistență specializată, să ceară ajutor atunci 
când au nevoie. Informațiile primite și abilitățile dobândite le dau încredere și 
competențe sporite. Pentru a spori încrederea familiei în școală e necesar să îi ajutăm 
pe părinți să-și descopere copilul sub diferite aspecte pe care le implică colectivitatea. 

Cateva exemple de teme dezbătute în cadrul activităților cu părinții: „Ce înseamnă 
să fii un părinte bun”, „Tipuri de părinți, tipuri de copii”; „Minciuna la copii”; „De ce 
vin încruntați unii copii la școală”; „Familia, o școală a dragostei”;„ Șezătoare 
literară:”Lângă mama, lângă tata”;  „Datini de sărbători: Colindători de ieri si de 
astazi”;  „Eu și familia mea- portofoliul familiei”;  „De-a mama, de-a tata și copiii – 
joc de rol în vederea aplanării unor conflicte în familie”. 
           Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi 
rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu 
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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.  

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. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt 
organizaţii responsabile pentru educaţia formala a copiilor și adolescenţilor. Şcolile 
care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele 
însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile și comunităţile.   

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. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea 
copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, 
afectiv şi moral. Fie să avem insipație să ne construim uneltele propice unei creșteri 
educaționale armonioase deopotrivă elevi, profesori și părinți. Succesul copiilor noștri 
depinde și de noi! 

 
 
BIBLIOGRAFIE: 

Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaţională în contextul şcolar”, 2002;  
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În așteptarea lui Moș Crăciun 
 

 
Profesor înv. primar Nastasi Corina 

Școala Gimnazială „Petru Mușat” Siret  
 

 
 În perioada magică a bunătății și dărniciei în care toată lumea așteaptă cu 

nerăbdare să colinde cu bucurie venirea lui Iisus Hristos, elevii clasei I B împreună cu 

învățătoarea și părinții lor au împodobit sala de clasă cu ghirlande și fulgi. Un părinte 

grijuliu a adus un brăduț care stă veșnic tânăr, iar în semn de mulțumire l-au ornat copiii 

cu cele mai frumoase globuri, decorațiuni și luminițe jucăușe.  

 Pentru a-l întâmpina cât mai bine pe Moș Crăciun și pentru a crea o atmosferă 

de basm, copiii au învățat poezia „Iarna pe uliță” de George Coșbuc. Fiecare copil a 

spus câte o strofă din minunata poezie. Au audiat colindele pline de farmec și tâlc 

împreună cu învățătoarea lor în clasă și acasă împreună cu părinții lor care au participat 

cu mare drag pe grupul clasei la toate activitățile pentru întâmpinarea Moșului.  

 Le-am propus părinților să-i pregătească pe copii pentru serbarea magică de 

Crăciun cu ie tradițională zonei noastre, cu clopoței cristalini și grâu pentru sorcovă. 

Ca un mic cadou din partea părinților pentru copiii lor sârguincioși s-a organizat jocul 

„Îngerașul”, iar fiecare prichindel a primit câte un cadou magic din partea colegului 

lui.  

 L-am întâmpinat pe Moș Crăciun cu poezii de iarna și colinde pline de tâlc, de 

magie. Moșul a fost foarte încântat de mica surpriză și le-a răsplătit efortul depus cu 

mici atenții. Ca să le fac o surpriză plăcută părinților am filmat și le-am trimis pe grupul 

clasei serbarea, venirea Moșului și ornamentele frumoase care împodobeau clasa 

primitoare și călduroasă.  

 Zâna Iarnă a tras cu ochiul la mica noastră veselie și ne-a răsplătit cu mulți fulgi 

mari de zăpadă care erau cernuți din norii pufoși care poposeau leneși pe cerul înnorat. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

 
prof. înv. preșcolar: Neagoie Mihaela Loredana 

Școala Gimnazială Drăguțești, Gorj 

 
Contextul actual, declanșat de pandemie, măsurile întreprinse de societate în 

vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun adoptarea 
unor noi mijloace de comunicare și colaborare. 

În perioada preșcolară este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia 
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel 
serviciu şi părinții copilului. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de atitudini, valori şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Crearea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales s Chiar de la prima întâlnire, fie față în față 
în spațiul instituției școlare, fie online (organizată de educatoare), părinții trebuie să se 
simtă confortabil în cadrul relaţiei cu persoanele implicate în îngrijirea și educația 
copilului lor. Pentru aceasta, trebuie să se acorde părinților timpul de care aceștia au 
nevoie pentru a înțelege întregul context legat de activitățile din grădiniță, de specificul 
intervențiilor, de natura sprijinului acordat copiilor, de regulile interne ce trebuie 
asumate și respectate ș.a.m.d 

În cadrul întâlnirilor individuale sau de grup, educatorii pot afla lucruri 
semnificative și necesare în procesul educațional, despre cultura şi valorile fiecărei 
familii. Dincolo de toate acestea, părintele va avea sentimentul de respect pentru el şi 
istoria sa, va căpăta încredere în specialiștii din educația timpurie și va afla informații 
despre alte experiențe de viață cu copilul, asemănătoare cu ale lui. 

Parteneriatul grădiniță-familie, necesită din partea tuturor celor implicați 
acceptare, toleranță, interacțiune, egalitate de șanse,  comunicare, colaborare și 
cooperare, susținere reciprocă și lucru în echipă să reducă cât mai mult traseul de la 
normă, la comportament. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

 
prof. NECHIFOR DĂNUȚ,   

        ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU IOAN CUZA,,  
LOC. ROMAN, JUD. NEAMȚ 

 

 

 “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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului.  

939



La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.     

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 

 
      

 
Bibliografie: 
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Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 
     Educator, Nechilciuc Cristina Mihaela –  

Colegiul Tehnic,, Dr. Al. Bărbat”-  
Grădinița cu program prelungit- Victoria, jud. Brașov 

 
            Alături de şcoală, familia are o deosebită valoare în formarea personalităţii 
copilului. Şcoala şi familia sunt cei doi piloni de rezistenţă ai 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. 
            Dezvoltarea unor parteneriate reale dintre şcoală, familie, comunitate pot să 
contribuie consistent la funcţionarea eficientă a instituţiilor şcolare din sistemul de 
învăţământ preuniversitar românesc. 
            Cercetările din SUA şi Europa au demonstrat relaţia pozitivă dintre existenţa şi 
funcţionarea parteneriatelor şi succesul elevilor. Ele au evidenţiat că angajarea efectivă 
a părinţilor şi familiilor, a membrilor comunităţii în educaţia copiilor are de departe un 
potenţial mai mare de schimbare calitativă decât oricare alt tip de reformă educaţională 
instituţională. 
            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 şi; 
- sprijinirea cadrelor didactice în munca lor; 
- crearea unui mediu mai sigur în şcoli. 

           Sprijinul din partea şcolii şi colaborarea dintre family și, 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, părinţii trebuie să elaboreze o strategie de implicare în 
activităţile şcolii şi să lucreze împreună, oferind pregătirea şi condiţiile materiale 
necesare implementării ei. Implicarea părinţilor în educaţia copiilor conduce la 
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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. 
           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. 

Dincolo de orice considerente circumstanţiale conexiunea şcoală - familie - 
comunitate 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. 
            Legăturile dintre şcoală, familie şi comunitate sporesc nivelul cunoştinţelor, 
evoluţia socială şi emoţională, starea de satisfacţie a elevilor. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE –  

JOCURI UTILE PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ 
ÎN DIVERSE OCAZII 

 
 

prof. înv. primar Negoi Gica 
Școala Gimnazială “Sfantul Andrei”, Brăila 

 

 

"Jocul este... un impuls irezistibil, prin care copilul își modelează propria-i 
statuie". (Jean Chateau, "Copilul si jocul") 

  

Jocul reprezintă, principalul instrument de formare, educare, comunicare, 
relaționare și integrare. Functia jocului este de a destinde, de a amuza. Jocul are statutul 
unui factor de educatie morală, de progres intelectual. Orice joc presupune respectarea 
unor reguli ale jocului și, din acest motiv, jocul trebuie considerat un factor creator de 
ordine. El instituie un sistem de reguli care precizează ce se face și ce nu se face, cum 
se face și când se face, adică ce este permis și ce este interzis. Orice încălcare de regulă 
are drept efect o ieșire din joc, un sfârșit al jocului. Așadar, jocul înseamnă un ansamblu 
de restricții voluntare, care stabilesc o legislație tacită a jocului. Regulile acestei 
activități libere sunt mult mai ferme și mai puternic respectate decât regulile vieții 
sociale, încălcate adeseori.  

Am selectat  o serie de jocuri utile în desfășurarea activităților de dezvoltare 
personală din cadrul orelor de DEZVOLTARE PERSONALĂ din ciclul primar sau cu 
diverse ocazii ( aniversări, întâlniri în familie, tabere, excursii).  

Jocuri de cunoaștere sau prezentare la întâlniri pentru socializare: 

Obiective: cunoasterea participantilor la joc: a numelor și a anumitor caracteristici 
minime ale fiecăruia, stabilirea unui prim contact. 

 „Mingea fierbinte" 

Vârsta: peste 6 ani 

Materiale: o minge sau un alt obiect pentru a-l putea arunca 

Descriere: Jocul trebuie să se realizeze cât mai repede posibil. Mingea e foarte 
„fierbinte" și „frige". Toti stau in cerc. Liderul le spune că persoana care prinde mingea 
trebuie să se prezinte spunând: numele, de unde vine, o preferință. 

Toate acestea trebuie făcute cât mai repede posibil, pentru a nu se frige. Imediat 
ce s-a făcut prezentarea, mingea e aruncată mai departe. Jocul continuă până când toate 
persoanele se vor prezenta. 
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           „Inițialele calităților" 

Vârsta: peste 7 ani  

Materiale: niciun material 

Descriere: Fiecare participant își spune două calități care îl caracterizează, a căror 
denumire începe cu aceleași initiale ca și numele. De exemplu: Petru Anghel - plăcut 
și amabil. Fiecare vorbește când îi vine rândul, nu prea repede, pentru ca ceilalți să aibă 
timp să-i memoreze numele. 

           “Spune 3 lucruri despre tine”  

Vârsta: peste 7 ani  

Materiale: niciun material 

Descriere: - Copiii stau in cerc și când le vine rândul spun 3 lucruri despre sine. Se 
poate alege o temă: fructele (Mie imi plac bananele și merele, dar nu îmi plac prunele), 
sau ce fel de persoana esti? (Sunt ordonat, îmi place să desenez și vin devreme la 
școală.) 
           “Despre mine”  

Vârsta: peste 7 ani  

Materiale: niciun material 

Descriere: - Copiii stau in cerc. Fiecare va spune despre sine 2 lucruri adevarate si unul 
fals. Ceilalți trebuie să ghicească ce lucru e fals. 

 
            Jocuri de comunicare când participă la tabere, excursii, aniversări 

Obiective: stimularea comunicării între participanți; crearea unui proces de comunicare  
în grupul din care fac parte. 

             “Daca aș fi ...... “ 

Vârsta: peste 8 ani  

Materiale : hartie, pixuri  

Durata : 20-30 minute 

Descriere: fiecare participant va trebui să scrie pe un bilețel continuarea la două 
afirmații: "dacă aș fi .......  aș face ....... ", "intr-un grup imi place ............. ". Bilețele se 
adună împăturite și se reîmpart participanților spre a fi citite cu voce tare, trebuind să 
ghicească cine a scris bilețelul și să facă o scurtă caracterizare a persoanei respective 
în funcție de răspunsurile date. 

            “Mașina de spălat“ 

Scop: joc de comunicare pozitivă  

Numar de participanți: minim 10  
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Materiale: nu sunt necesare  

Durata: 5 - 10 minute 

Loc de desfașurare: interior / exterior  

Ritm: calm  

Descriere: Se formează doua șiruri de copii, față în față. Un voluntar/cel care rămâne 
fără pereche sau conducătorul trece printre cele două șiruri („masina de spălat"). Când 
ajunge în dreptul primei perechi din șir se oprește și așteaptă să fie „spălat": fiecare 
participant la joc îi pune mâna pe umăr și îi spune o caracteristică, o calitate personală 
sau o vorbă bună. Cel „spălat" mulțumește și trece mai departe. Atenție: se va insista 
de la început pe caracterul pozitiv al comunicării! Neapărat trebuie să treacă prin 
„mașina de spălat" copiii triști, timizi, negativiști, pentru a le ridica moralul, pentru a 
le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i determina să gândească pozitiv. 

             Jocuri de incredere în familie, cu prieteni 

Jocurile de încredere necesită o serie de condiții minime pentru ca fiecare 
participant să poata primi plăcere, să fie interesat și să înțeleagă sensul jocurilor. 

            Jocurile de încredere se bazează pe doua condiții esentiale, condițiile create de 
însăși ambianța grupului: 

 reacții, impulsuri, temeri sau experiențe ce condiționează sentimentul de 
abandonare a grupului; 

 relațiile bidirecționale eu-grup, eu-eu, grup-grup. 
           Jocurile de încredere provoacă schimbări spațiotemporale, de exemplu, pun în 
evidență unele mecanisme și nasc alte fenomene. 

Jocul este mereu absolut voluntar. Nimeni nu poate fi obligat, nici măcar subtil, 
să realizeze, sub "presiune morală" de care fiecare se teme cel mai mult. Fiecare 
persoană trebuie să-și cunoască rolul în joc. Desfasurarea acestuia să-i stimuleze 
participarea. 

Pentru ca fiecare joc să se realizeze în condiții favorabile, trebuie să se mențină 
o liniște absolută. Zgomotul, zâmbetele chiar, pot interfera negativ asupra concentrării 
și stabilirii încrederii. 

“Echilibrul colectiv“ 

Scop: favorizarea încrederii și cooperării; stimularea simțului cooperării.  

Participanți: grup, clasa, de la 10 ani.  

Timp: 20 min.  

Descriere: Tot grupul formează un cerc, apucându-se de mâini, încercând să obțină 
echilibrul, lăsându-se să cadă unii în exterior, alții în interior. Participanții trebuie să se 
lase să cadă foarte lent pentru ca să se obțină echilibrul în cadrul grupului. Se face 
numărătoarea 1-2. Persoanele care au numărul 1 se vor înclina înainte, cele cu numărul 
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2, înapoi. Exercițiul dat trebuie efectuat foarte lent. După ce se obține echilibrul cei cu 
numărui 1 se vor înclina înapoi, iar cei cu numărul 2, înainte.  

Evaluare: Ce dificultăți au întâmpinat? Ce probleme există în viața reală? Ce blochează 
încrederea în cineva ? 

          “ Plimbarea cu radar“ 

Scop: stimularea  încrederii în grup; învațarea orientării cu ajutorul auzului. 

Definire: Consta in traversarea unei traiectorii circulare formate de participanti, fiind 
ajutat de acestia. 

Timp: 15 min.  

Participanți: grup, clasa, de la 8 ani. 

Materiale: ceva cu ce se pot lega la ochi. 

Reguli de urmat: persoanele din interiorul cercului vor fi ghidate cu ajutorul unor 
sunete determinate preventiv. Ceilalți participanti îi vor ajuta în liniște să determine 
direcția necesară. 

Descriere: participanții formează un cerc. Conducătorul indică persoana ce se va mișca 
prin cerc, cu ochii legați. Aceasta trebuie să meargă, pe linie dreaptă spre "B", (parte 
din cerc) ce îl va orienta, în liniște cu mâinile spre "C", etc. Cât merge, el emite un 
anumit sunet. După un interval în cerc mai pot fi introduși și alți jucători, producând 
alt sunet și deplasându-se spre alte destinații. "Emițătorii" trebuie să mențină traiectoria 
dreaptă, să evite coliziunile, pentru aceasta fiindu-le suficient un bun auz. După un 
anumit timp, conducătorul oprește jocul, introducând alte persoane, pentru ca toți 
doritorii să poata experimenta rolul unui "emițător" sau "receptor". 

Evaluare: Cum v-ați simițit, dificultăți în alegerea și menținerea direcției etc   

           “Piu-piu“ 

Scop: favorizarea destinderii temerilor; întărirea  încrederii; unitatea echipei. 

Definire; reunirea întregului grup, în jurul unei găini-mamă sau a unui cocoș-tată. 

Participanți: grup, clasa, de la 7 ani 

Timp: 10 min.  

Descriere: conducătorul șoptește unei persoane "tu ești tatăl cocoș sau mama găină". 
Toate persoanele încep să se amestece cu ochii închiși. Fiecare caută mâna altuia, o 
apucă, întrebând "piu-piu'?. Dacă celalalt răspunde tot "piu-piu", continuă să umble 
împreună, să caute și să întrebe, până dau de mâna unuia dintre părinții ce se mișcă în 
liniște. De fiecare dată când se întâlnește o persoană ce nu raspunde, "puișorul" tace și 
el, și nu mai caută grupul, căci acum I-a întâlnit. Jocul continuă până toți sunt împreună, 
formând un singur grup. 
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     “Colecția“ 

Scop: întărirea încrederii si orientarea spatială. 

Participanți: grup, clasa, de la 8 ani. preferabil din număr par 

Timp:30 min 

Materiale: diferite obiecte, cel puțin câte unul pentru fiecare persoană. 

Descriere: constă în gasirea unor obiecte cu ochii închiși. Grupul e divizat în 
subgrupele A și B. Toți din "A" închid ochii, iar cei din "B" strâng diferite obiecte. Cei 
din "A" trebuie să ia un număr cat mai mare de obiecte, urmând indicațiile celor din 
"B". Apoi, "A" și "B" își schimbă rolurile. Se poate pune condiția să se numească 
obiectul înainte ca să se caute altul. 

Evaluare: Cum ați perceput spațiul? Ați întâlnit vreo dificultate? Cum vi s-a părut 
comunicarea cu colegul?  

 

Bibliografie:  

 

Ghidul animatorului socio- educativ, Bucuresti,2007 
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ACTIVITATI EDUCATIVE IN PARTENERIAT CU PARINTII 

 
 
 

Profesor: Negraia Marta-Cristiana 
Scoala Gimnaziala nr. 28 Galati 

 
 
 

 "Parintii buni au grija sa satisfaca, in masura posibilitatilor lor economice, 
dorintele copiilor lor. Fac petreceri pentru aniverasari, le cumpara pantofi, haine, 
produse electronice, organizeaza excursii.  
Parintii inteligenti dau copiilor ceva incomparabil mai valoros. Ceva ce nu poate fi 
cumparat cu toti banii din lume: fiinta lor, povestea vietii lor, experientele lor, lacrimile 
lor, timpul lor. Vreti sa fiti un tata sau o mama stralucita? Aveti curajul sa vorbiti cu 
copiii vostri despre zilele cele mai triste din viata".  
 
 Asa imi incep eu una dintre activitatile educative pe care o desfasor cu parintii:  
 
1. POVESTESTE-MI DESPRE TINE -Lansez provocarea ca fiecare parinte sa 
povesteasca propriului copil, intr-un cadru de familie, ceva din viata lui si sa intretina 
o discutie pe tema respectiva. Obiectivul este de a te lasa descoperit de propriul copil, 
prin prisma acestor povestiri, de a te conecta cu el, de a-l lasa sa vada ca si tu esti om 
si nu un supererou in fiecare zi, de a remarca ca si tu, parintele, ai trecut prin clipe 
grele, momente neplacute, perioade dificile din viata.  
" Aveti indrazneala sa povestiti greutatile prin care ati trecut. Vorbiti de aventurile 
voastre, de visele si momentele cele mai fericite din existenta voastra. Umanizati-va. 
Transformati relatia cu copiii vostri intr-o aventura. Fiti constienti ca a educa inseamna 
patrunderea fiecaruia in lumea celuilalt".  
 
2. SPUNE CE GANDESTI SI CE SIMTI.- este o activitate care debuteaza cu actorii 
implicati, fata in fata. Exista doua variante:  
A. Copilul incepe sa spuna parintelui lucruri care nu ii plac la modul in care acesta 
vorbeste, se poarta, reactioneaza in relatia cu el. (poate aduce ca argumente, exemple/ 
situatii din viata de zi cu zi. Parintelui ii este interzis sa intervina in acest moment!) 
B. Copilul scrie pe foi aspectele indicate la punctul A si le deruleaza una cate una, fara 
niciun cuvant, prin fata parintelui, care le citeste.  
Obiectivul activitatii: 
A invata sa nu mai comparam copiii cu fiul co sau fiica colegilor, cu alt copil din clasa 
sau de pe strada. " Fiecare tanar este o fiinta unica pe scena vietii".  Toata lumea stie 
ca atunci cand facem o comparatie, aceasta este educativa doar in situatia in care ea 
stimuleaza, si nu jigneste sau umileste. Copiilor ar trebui sa le oferim libertatea de a-si 
trai propriile momente, propriile experiente, chiar daca asta inseamna riscuri de asumat, 
esecuri, atitudini prostesti si suferinte.  
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  Activitatile educative in parteneriat cu parintii sunt adesea momente de 
constientizare, pentru toate partile implicate. Atat parintii, cat si copiii vor avea parte 
de un timp doar al lor si doar daca dau dovada de deschidere spre crearea unei legaturi 
frumoase si de durata cu propriul copil, se vor vedea mai bine pe ei insisi si vor fi 
receptivi la schimbare, atat a ceea ce e gresit in comportamentele lor cat si in 
mentalitate.  
 
Bibliografie: 
 

1. Toti comunicam, dar putini stabilim relatii. John Maxwell, Editura Amaltea, 
Bucuresti. 

2. Cum sa devii o persoana cu influenta, John Maxwell, Jim Dornan, Editura 
Amaltea, Bucuresti, 2002. 

3. Parinti straluciti, profesori fascinanti, Augusto Cury, Editura For you, Bucuresti, 
2005. 

4. Educa-ti pozitiv copilul, dr. Tanya Byron, Editura Aramis, 2009. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 
 
 

Prof. înv. preșcolar: Negru Petronela 
Grădinița Stânca, Pipirig, Neamţ 

 
 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare 
de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la 
un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele 
şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de 
compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 
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Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 

Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui.  

Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i 
facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
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activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 

 

Bibliografie: 

• MUREȘAN, V., Valorile și criteriile eficienței, București, Editura Politică, (1986) 
• INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional pentru 
instituțiile de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 
2001. 
• NECULAU, A., BONCU, ȘT., Perspective psihosociale în educație, Iași, Editura 
Polirom, 1998. 
STOLTZ, G., Eșec școlar – risc de eșec social, București, Editura Victor, 2000. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

                                                                     
 

PROF. NICA DACIANA 
G. P. N. NR. 3 POIANA, JUD. BIHOR 

 
                                                                                        

,,Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-
părinţi vor marca profund evoluţia viitoare a copilului ,,(G. Mauc ) 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai 
evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-
un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi 
contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar 
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea 
copilului.o). 

După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de viaţă a copilului în 
societate. Această instituţie îl aşază într-un cadru nou prin dimensiunile şi conţinutul 
său. Aici copilul ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru 
investigaţie şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi îi propune, incipient, angajarea în 
relaţiile sociale de grup. Adaptânduşi metodele la formele particulare ale vieţii mentale 
ale copilului, grădiniţa încearcă să răspundă specificului activităţii fiecărei vârste şi să 
identifice mijloacele şi activităţile necesare pentru o dezvoltare complexă a forţelor 
infantile în vederea maturizării lor. 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 al vieţii cotidiene. Este vorba de încadrarea şi respectarea unui anumit 
program. 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. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi 
trebuinţele şi dorinţele lui. În acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă instituţie care se 
conduce după principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea 
copilului.  

Educatoarea se preocupă de socializarea preşcolarului prin integrarea în mediul 
grădiniţei, dar îi oferă prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în 
împrejurimile grădiniţei, în instituţii şi la locurile de muncă ale părinţilor. În acest timp, 
aceasta poate observa cum se comportă copiii nu numai la grădiniţă ci şi în afara 
grădiniţei. Având în vedere particularităţile lor de vârstă şi ţinând seama de 
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temperamentul lor, educatoarea va putea acţiona diferenţiat astfel încât eficienţa 
demersului său educativ să fie optimă.  

Treptat şi cu răbdare, cultivându-le încrederea în propriile posibilităţi, folosind 
jocul şi jucăria, educatoarea participă la dezvoltarea personalităţii copiilor.Fără o 
susţinere afectivă, fără un ansamblu de activităţi, de achiziţii şi experienţe, întâlnirea 
copilului cu grădiniţa va fi cu atât mai violentă, iar procesul de instrucţie şi educaţie ar 
deveni inoperant. Se ştie că familia reprezintă una din cele mai vechi forme de 
comunitate umana, ce asigura menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, 
satisfacerea nevoilor personale, asigurând sentimentul siguranţei, menţinerii si 
dezvoltării personalităţii.  

Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare 
a lui în lume. Pentru a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind 
copilului  posibilitatea de a pătrunde în ea. Familia este primul iniţiator sociocultural 
al copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării intelectuale, morale, estetice, 
fizice şi sociale ale copilului.  

Modul de exercitare a rolului părinţilor, reglarea raporturilor dintre membrii 
familiei, grija faţă de bunurile comune, organizarea vieţii de la micile treburi 
gospodăreşti la activităţile recreative şi creative, atenţia care se acordă fiecărui membru 
al familiei sunt percepute şi trăite de copil în mod diferit, la fiecare vârstă.  

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 

Dat fiind 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, 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 
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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.  

Ocaziile cu care se organizeaza serbari in gradinite sunt serbările 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 familia,cu o mare implicare a familiei 
la sosirea lui Mos Craciun.  

Toate aceste experiente ne ofera satisfactii uriase si contribuie intr-o mare 
masura la destinderea copiilor in mediul gradinitei, la realizarea unei atmosfere 
relaxante si constructive, intre gradinita, familie, comunitate, ceea ce determina ca si 
copiii sa vina cu placere la gradinita si sa se manifeste fara inhibitii si timiditati, ei 
observa ce mult inseamna dragostea, caldura sufleteasca, intelegerea, respectul si 
toleranta. 

Serbarile si activitatile sustinute cu diferite ocazii de catre copiii din gradinita, 
oglindesc cel mai relevant dinamica gradinitei, implicarea ei in viata comunitatii si nu 
in ultimul rand ceea ce se invata in institutia respectiva. 
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Caracterizarea relației de parteneriat școală – comunitate 

 
 

PROF. NICA ELENA LOREDANA 
C. N. I. ”MATEI BASARAB”, JUD. VÂLCEA 

 
 
 

Educaţia este acţiunea la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga 
comunitate. Colaborarea între factorii educogeni ai comunităţii este eficientă, dar 
accentul stringent se pune pe relaţia şcoală - familiile elevilor. Indiferent de mediul 
economic, etnic 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. Şcoala trebuie să-i încurajeze pe părinţi, să le 
devină parteneri, să poată lua împreună decizii cu privire la educaţia copiilor.  

Parteneriatul este rezultatul unei tranzacţii în plan afectiv - atitudinal, se bazează 
pe trebuinţa firească pe care orice om o are de a respecta şi a fi respectat, de unde şi 
expresia: respectul este o cale cu dus întors. Gradul reuşitei personale este reuşita 
activităţilor colective, performanţa colectivă. Activităţile în grup cu caracter aplicativ 
devin o sursă de cunoaştere, iar în cadrul lor se formează şi se dezvoltă chiar dacă cei 
ce învaţă sunt elevi sau adulţi, capacitatea de a asculta, respectul de sine şi de ceilalţi, 
arta de a face faţă, a evita şi elimina acele carenţe pe plan educaţional prin soluţionare 
comună, arta de a conlucra pentru realizarea obiectivelor propuse.  

Munca în parteneriat facilitează înlăturarea barierelor de comunicare dintre 
participanţi, clarifică problemele. Grupul se solidarizează pentru atingerea obiectivelor 
educaţionale, iar rolul coordonator revine educatorului şcolar – adică învăţătorului/ 
profesorului. El este cel ce trebuie să deţină între competenţele sale pe aceea de a 
gestiona cantitatea şi calitatea relaţiilor. Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează 
întotdeauna problemele, oferind părinţilor puţine şanse de a cunoaşte profesorii elevilor 
şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere 
interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a 
acestora cât mai variat şi accesibil. 

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. 

Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineste ca o înțelegere legală în 
care partenerii definesc împreună scopul general al parteneriatului. Parteneriatul 
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autentic presupune, cel puțin în teorie, colaborarea strânsă si combinarea avantajelor 
specifice pentru ambii parteneri. 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 soluționarea lor să 
devină fezabilă prin parteneriat. - Parteneriatul poate fi o soluție pentru alocarea si 
folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse externe 
pentru rezolvarea problemelor comunitare. Ideea de parteneriat între școală si 
comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarității serviciilor sociale 
oferite de către diversele organizații care activează în comunitate.  

Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini 
specifice, strategii si cunostințe pe care părțile implicate trebuie să le cunoscă si să le 
folosească. Parteneriatul implică adoptarea unui management bazat pe colaborare si 
schimbare, comunicare si constientizarea diversității. Într-o relație de parteneriat 
fiecare partener trebuie să-si definească asteptările, scopul si limitele. 

Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi 
comunit atea 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. 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. Pentru atingerea unui nivel de 
calitate ridicat în eficientizarea relaţiei şcoală - elev - familie - comunitate, este necesar 
de abordat un stil empatic de comunicare între părţi ce trebuie transpus în psihologia 
mentală a elevului astfel încât să se producă o apropiere între părţi, păstrând însă o 
neutralitate necesară şi un echilibru constant şi permisiv. 

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 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. 

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, 
într-o societate a opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de 
tranziţii, de naturi diferite.  

Educaţia este somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi 
indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut şi se pierd repere, sisteme de referinţă, 
iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi pentru 
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speranţă, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente 
capabile să facă faţă schimbării permanente şi să adapteze elevul la incertitudine şi 
complexitate.  

Şcoala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la 
redefinirea unor noi sisteme de valori. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 
 

prof. înv. primar Nicoară Elena  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IRACLIE PORUMBESCU’’ FRĂTĂUŢII-NOI 

 

 

,,Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii .’’ 
                                                                   (S. L. Lightfoot) 

Transformarea educaţiei într-un proces permanent este imperativ pentru lumea 
contemporană. Îndeplinirea acestora implică efortul familiei, al şcolii de toate gradele, 
al instituţiilor cu profil educativ şi al mass-media, care prin impactul său poate deveni 
o tribună a educaţiei. Copilul trebuie ajutat să-şi formeze o concepţie corectă asupra 
existenţei, intemeiată pe moralitate şi respect social, să aibă ca reper valori autentice şi 
să se integraze armonios în societate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Părinţii sunt 
primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial.  În acest 
context, educarea părinţilor după principii ştiinţifice de psihopedagogie devine o 
necessitate.  

De când sunt dascăl am căutat să realizez  parteneriate cu părinţii elevilor pe care 
îi îndrum. Realizez aceste parteneriate din necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului.  Acest parteneriat are ca scop implicarea şi 
participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca 
obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii 
de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse financiare sau materiale necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească. 

Procesul educational din şcoală presupune si forme de muncă didactică 
complementară activităţilor obligatorii. Acestea sunt activităţi desfaşurate in şcoală in 
afara activităţilor obligatorii sau activităţi desfăşurate in afara şcolii. Ele sunt activităţi 
extracurriculare si se desfaşoară sub indrumarea atentă a învăţătorilor. Astfel, devine 
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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 acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 
psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Activităţile extraccuriculare se pot desfăşura sub diferite forme: excursii, vizite, 
serbarile şcolare, concursuri, vizionarea de filme, lectura etc. 

De asemenea, implicarea în activități extracurriculare ajută individul 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. 

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. 

Părinţii pot participa la organizarea şi sponsorizarea activităţilor extraşcolare 
trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de comportament, familiarizându-
i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice. Prin implicarea părinților în 
activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor 
bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume 
educarea și formarea copilului pentru viață.                                                                                     
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EXPERIENȚE NONFORMALE LA CICLUL PRIMAR 
,,CARAVANA PRIETENIEI” -  PROIECT EDUCATIV    

 
 

Prof. pt. învățământ primar Nicoiu Alexandra 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE TITULESCU” CĂLĂRAȘI 

 
 Educația nonformală este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute 

și motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor 
specifice sistemului tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități 
câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime.  

  
Educația nonformală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului 

școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea 
lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al 
disciplinei impuse și al temelor obligatorii.  

 
Înseamnă plăcerea de a cunoașteși de a te dezvolta. Tot mai multe metode de 

educaţie nonformală încep să apară şi în sistemul educaţional românesc. Importate din 
Occident, acestea au fost gândite în încercarea de a-i ajuta pe copii să înveţe mai repede 
şi mai bine, lucruri mai utile decât se poate învăţa prin metoda tradiţională de predare.  

 
Obiectivele educației nonformale nu urmăresc să excludă modul tradițional de 

educație, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să 
aibă acces un număr cât mai mare de tineri. 

 
Ȋn contextul unei societăţi care se schimbă aparând modificări de formă şi de 

fond, la nivelul tuturor subsistemelor sale, învăţământului românesc trebuie să i se 
asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale, parteneriatul educaţional 
devenind o prioritate a strategiilor actuale, orientate către dezvoltarea educaţiei 
româneşti. 

 

Scopul actualului proiect a fost acela de a oferi posibilități de cunoaștere a 
diferitelor aspecte ale vieții pentru copiii implicați în proiect, de a dezvolta abilități de 
viață din perspectiva transdisciplinară, de a stabili legături între copiii de la unități 
școlare (Șc. Gimn. Carol I, Șc. Gimn. N. Titulescu și GPP Țara Copilăriei) si vârste 
diferite (4-5ani, 7-8 ani și 11-12 ani), de a stimula interesul şi dorinţa de a se cunoaşte 
şi de a forma noi cercuri de prieteni, dar și de dezvoltare a spiritului de colaborare între 
copii, în vederea realizării sarcinilor date. 
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În luna octombrie a anului trecut elevii Școlii Carol I i-au invitat pe cei de la 
Școala N. Titulescu la o activitate recreativă ,,Să ne cunoaștem!”, la școala lor. Aceștia 
din urma au mers la preșcolari și au continuat această activitate. Cu ajutorul cadrelor 
didactice implicate în proiect, din cele trei unități școlare, elevii au desfășurat diverse 
acțiuni:,,Dar din dar se fac rai” (confecționarea unor obiecte si realizarea unei tombole 
cu cadouri pentru elevii Scolii nr. 7), ,,Cartea prieteniei” realizarea de portofolii despre 
prietenie (poezii, povestioare, compuneri, impresii personale, desene etc.), ,,Sanatos eu 
sunt de mic”( vizita la o clinica de stomatologie, Crucea Rosie), ,,Ziua 
Prieteniei”(excursie). 
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Importanța activităților 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: 
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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 
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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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Parteneriatul școală-familie 

 

Prof. Nicolovici Constantin 

Liceul Mătăsari, Jud. Gorj/ 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Tătărescu” Tg. Jiu, Jud. Gorj 

  
Tot mai mult observăm că se vorbește  despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată 

spre cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea 
informaţiei, ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare 
continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, 
precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea 
acestui deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, 
de competenţă şi implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
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Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

 
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

 
          Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad a iniţiat şi 
organizat programul tematic „Săptămâna părinţilor”având ca obiective dezvoltarea 
unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, evidenţierea potenţialului 
uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările şi 
nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate 
de resurse educative. 

Programul complex al „Săptămânii părinţilor”antrenează întregul colectiv 
didactic, elevii, părinţii şi experţi din diverse domenii de interes pentru comunitatea 
şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, la locul de muncă al părinţilor, în spaţii publice 
arădene. Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin confecţionarea de invitaţii, 
scrisori de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai 
călduros. 

Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în 
bancă şi în pauze alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a 
participa la o gamă variată de activităţi extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii 
săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul de muncă al părinţilor, ateliere pentru 
activităţi practice/ aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în 
activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală 
sau a comunităţii, activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, 
excursii. 
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    Importanța activităților cu părinții în cadrul grădiniței, serbările 

 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Nicoraş Geanina Camelia 

Grădiniţa cu program prelungit nr. 52 Oradea 

  

  

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 o mare contribuţie 
în dezvoltarea personalităţii copilului, deoarece implică în mod direct copilul prin 
personalitatea sa. 

Serbarea şcolară reprezintă o modalitate eficientă a capacităţilor de vorbire şi 
înclinaţiilor artistice ale elevilor. Prin conţinutul vehiculat al serbării, copiii culeg o 
bogăţie de idei, impresii, trăiesc, ,,autentic,, spontan şi sincer situaţiile redate.              

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. Reuşita spectacolului produce ecou 
în public, iar reacţia promtă a sărbătorilor îi stimulează pe copii să dea tot ce pot. Este 
de o importanţă deosebită ca la activitățile literar-artistice, serbări, să participe părinții 
copiilor. 

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 culmineaza în ziua desfăşurarii 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, crează o 
atmosferă plină de plăcere, bucurie. Învaţând copiii să desfăşoare "Serbarea pomului 
de iarnă", implicăm copiii în interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: capra, 
ursul, sorcova, uratul, colindatul. 

Prin interpretarea rolurilor şi pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole" 
se urmăreşte atât efectul artistic cât şi pedagogic, căutând un imbold pentru a trezi la 
copii dorinţa de a cunoaşte şi păstra tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti. 

 
            În preajma sărbătorilor se organizează activități literar-artistice cu scopul de a 
valorifica tradițiile, obiceiurile, specificul poporului nostru. Copiii cântă colinde, se 
bucură de magia sărbătorilor de iarnă, la grădiniţă, dar și în cadrul familiei. Frumusețea 
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colindelor parcă împrăștie în zare puritatea, iubirea, dragostea de aceste comori 
preluate din moși strămoși. Un eveniment atât de important, Naşterea 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 
copilului cu semnificațiile religioase ale zilelor care premerg și urmează Naşterii 
Domnului.  

În cadrul activităților educative, se pot desfășura activități precum: recitarea unor 
poezii, cântarea colindelor, 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. 
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IMPLICӐM ȘI EDUCӐM 

   

Profesor înv. preşcolar: Nicuţ Nadia Costina 

G. P. P. COZIA, Râmnicu Vâlcea 

 

 

Motivul realizării parteneriatelor cu familia este necesitatea menţinerii unităţii 
de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

În domeniul colaborării grădiniţă-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către cadrul didactic, a familiei, a climatului familial. 
Activitatea educativă îmbracă și în gradiniţa noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activități, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

Numărul mare de contacte grădiniţă-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a cadrului didactic cu familiile copiilor săi. Pentru 
educatoare înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
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În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, au fost implicați, în mod egal, 
copiii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate 
necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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ȘCOALĂ,  COPIL, PĂRINTE – LIANT DE AUR ÎN EDUCAȚIE 

   

Prof. Nistorescu Cristina-Norica 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești-Jiu, jud. Gorj 

 
Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul. (A.S. Makarenko) 

 
Trezirea interesului în activitatea școlară este punctul de plecare pe tărâmul 

cunoașterii ți în același timp chezășia succesului în activitatea didactică pentru fiecare 
învățător cât și pentru elevii săi. Copilul, în general, este lipsit de încredere în forțele 
lui. Efortul pe care îl face în primele clase este uriaș. Adulții uită de obicei acest lucru, 
de aceea nu le acordă la timp atenția 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 intenționată și 
orientată, educația extrașcolară-nonformală permite adâncirea cunoștințelor și 
dezvoltarea competențelor din zonele de interes ale elvilor, cultivarea interesului și 
dezvoltarea înclinațiilor și talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite 
folosirea eficientă și plăcută a timpului liber al elevilor, dezvoltarea vieții asociative, 
dezvoltarea capacităților de a lucra în grup și de a coopera în rezolvarea unor sarcini 
complexe, dezvoltarea voinței și formarea trăsăturilor pozitive de caracter.  

Învățătorul și părinții trebuie să sesizeze acest moment dificil din viața psihică a 
micuțului, pe jumătate înspăimântat de tainele scrisului, pe jumătate crispat de efortul 
făcut pentru descifrarea unor semne atât de curioase și pline de mister. De aceea 
proiectarea unor activități în parteneriat cu părinții este deosebit de benefică. 

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 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 
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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. 
 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! 
 Astfel că în anul școlar 2020-2021 am realizat un proiect educativ  online ,,Un 
altfel de colind…’’ în care am implicat atât elevii cât și părinții. 
 Părinții au fost rugați să pregătească micuților un colțișor de poveste specific 
sărbătorilor de iarnă de unde copilașii sa-și prezinte cele mai frumoase gânduri și calde 
urări legate de marea sărbătoare, de mult așteptata sărbătoare a Crăciunului. 
 Așa că și în aceste vremuri tulburi am reușit să realizăm un program emoținant,  
o dulce și caldă poveste. 

 
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 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

 

Prof. înv. primar: NIŢU NICOLETA 

Şcoala Primară Smîrdan, Judeţul Buzău 

 

“ 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.” 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
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dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

   În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

  Activitatea educativă îmbracă în școală o multitudine de forme la următoarele 
nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

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. 

Pentru  creșterea implicării părinților în activitățile școlii sunt necesare a fi 
aplicate constant următoarele exemple de bune practici: 
a)     Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de 

educare/implicare a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi 
și părinți care să contribuie la creșterea implicării și responsabilizării părinților în 
activitățile școlare; 

b)     Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel 
poate fi benefică, iar sprijunul acordat este real; 

c)      Implicarea părinților în activitățile extrașcolare; 
d)     Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă; 

 Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un 
context exterior școlii. Părinții sunt puși astfel în fața unei game variate de activități 
care sunt toate foarte atrăgătoare. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își 
manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 
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,,MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ. TRADIȘII ȘI OBICEIURI” 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar, NODIȘ ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI EMINESCU”, Dej 

 
Familia este unul dintre factorii care se preocupă de educația copilului. Ea este 

cea care oferă copiilor primele cunoștințe, primele deprinderi dar și primele modele 
comportamentale. 

Părinții sunt primii educatori din viața copilului, fapt recunoscut în pedagogie 
încă de la Komenski, care, în prima carte de educație a copilului, considera că educația 
primită de acesta până la vârsta de 6 ani, în primul rând de la mama, este determinantă 
pentru dezvoltarea sa ulterioară.Pentru a stimula evoluția intelectuală a copilului, 
familia trebuie să-l antreneze într-o serie de experiențe care să-i precizeze acestuia 
capacitătile cognitive. Un parteneriat familie – şcoală este relaţia cea mai profitabilă 
pentru toti cei ce participă la educarea copilului. 

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. 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. 

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 afişeze. Aşadar, e 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. Educaţia în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 
viaţă, prin întâmpinare 
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Parteneriatele dintre şcoală şi familii 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. 

Dacă cele două medii educaţionale-şcoala şi familia-se completează şi se susţin, 
ele asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe 
plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea 
intereselor comune în beneficiul copiilor.  

Educația unui copil nu se poate realiza doar în cei patru pereți ai unei săli de 
clase, sub atenta motivarea a cadrului didactic. O educație adevărată se formează în 
mare parte dincolo de clasă, în situațiile reale, unde copilul își petrece majoritatea 
timpului alături de familie.  

Așadar, atât părintelui cât si profesorului îi revin mai multe roluri: model, 
consilier, formator, manager, etc. în decursul procesului de dezvoltare al copilului. 
Însă, veriga cea mai important care stă la modelării unui comportament exemplar, 
rămâne colaborarea permanentă a familiei cu școala.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR. NOVAC LIVIA 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 DAMIȘ 

 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. Odată cu 
intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai impotant al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la ,,punctele forte” 
ale elevilor și cele ale noastre ca învățători, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, 
ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații și de ce abilități didactice dispune. 
Apoi am avut în vedere ,,punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm: ce nu știe elevul, 
ce nu a înțeles, ce nu poate să facă și ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem. 
Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor 
proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștrii în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 
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Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al ficăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi.  

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliul, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuase. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai ,,profitabilă” și democratică formă 
de colaborare a învățătorului cu famiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru 
de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de 
conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și 
el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare 
pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ 
și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, priecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. înv. primar: Nuțaș Bianca Ioana 

Școala Gimnazială nr. 1 Abram 

 
 

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 (Tiberiu B, 1971, p. 241). 

Studiile și cercetările contemporane atestă importanța majoră a mediului 
familial în dezvoltarea și evoluția personalității copilului (în adaptarea și integrarea 
școlară și socială). 

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. 

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 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. 
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Concomitent cu activitățile didactice propriu-zise, cadrul didactic are menirea 
și posibilitatea de a contribui la dezvoltarea personalității elevului, ținând seama de 
particularitățile sale bio-psiho-individuale și sociale; ereditatea, ca factor unic 
explicativ al personalității și comportamentului uman reprezintă o concepție limitată, 
întrucât aspectele sociale dobândesc, în timp, pregnanță în cristalizarea și maturizarea 
personalității. 

 Contribuția și intervenția educativă din partea școlii asupra părinților, pentru a-
i ajuta în demersurile lor educative, precum dezvoltarea responsabilității parentale, a 
atitudinilor și practicilor educative parentale optime, reprezintă un obiectiv deosebit 
de important în cadrul relației/ parteneriatului școală – familie. 

Calitatea educaţiei şi succesul şcolar necesită abordarea de strategii și practici 
variate privind relaţiile de colaborare dintre şcoală, familie şi comunitate. Unitatea 
școlară, centrată pe elevi și, totodată, responsabilă pentru educaţia formală a copiilor/ 
elevilor,  trebuie să aibă în vedere crearea unor astfel de parteneriate, pentru a ajuta 
elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. 

 Parteneriatele reprezintă actual o componentă esenţială în organizarea şcolii şi 
a clasei de elevi, și nu doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă din 
sfera relaţiilor publice. 

După cum arată Agabrian (2005), din parteneriatele şcoală - familie cei câștigați 
sunt, în esență, 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 
și creează un mediu de siguranță sporit în şcoli.  

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 .  

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 educaţiei elevilor. 

Astfel: școala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-
educativ, părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul 
copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului, iar elevul este și el 
responsabil pentru propria educaţie. 
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Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală 
se consideră ca un sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala 
pentru a educa şi forma copilul. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE: 

EXCURSIILE ȘI VIZITELE DIDACTICE 

 

Prof. OANCE MIHAELA- 

Liceul Tehnologic „Petre Baniță” Călărași, Dolj 

 

Excursiile şi vizitele didactice sunt forme organizate ale procesului de 
învăţământ care urmăresc realizarea unor obiective instructiv-educative legate de 
anumite teme prevăzute în programele de învăţământ. Ele dau elevilor posibilitatea de 
a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor în starea lor naturală, asupra 
procesului de producţie în desfăşurarea sa, asupra operelor de artă, asupra momentelor 
legate de trecutul nostru istoric, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale 
ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a rezultatelor 
concrete a muncii lor. 

Scopul lor este de a stimula activitatea de învăţare cât şi de a întregi şi desăvârşi 
ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecţiilor. 

         Excursiile şi vizitele didactice au un conţinut diferit în funcţie de obiectul de 
învăţământ. 

         Tipuri de vizite şi excursii didactice: 

          În funcţie de sarcina didactică fundamentală există următoarele tipuri de excursii 
şi vizite: 

a. Excursii şi vizite introductive. Se organizează înaintea predării unui capitol sau teme 
pentru a-i familiariza pe elevi cu cunoştinţele ce vor trebui asimilate. Aceştia vor fi 
îndrumaţi spre urmărirea unor aspecte concrete, spre culegerea de informaţii, 
colecţionarea de material didactic etc. Rezultatele acestei activităţi se vor valorifica în 
cadrul lecţiilor. 

b. Excursii şi vizite didactice în vederea asimilării de cunoştinţe, organizate în natură 
sau în diferite instituţii şi întreprinderi în scopul transmiterii cunoştinţelor din programă 
pentru o temă propriu-zisă (se studiază tema la faţa locului). 

c. Excursii şi vizite finale, de consolidare a informaţiilor, deprinderilor şi priceperilor, 
care au loc după predarea unei teme sau unui capitol, scopul fundamental urmărit fiind 
acela de concretizare a cunoştinţelor predate, de sistematizare şi fixare a lor.  

        În interiorul acestor trei tipuri fundamentale, se disting mai multe variabile în 
funcţie de conţinutul lor, locul de desfăşurare, strategiile didactice folosite. 

       După loc, excursiile şi vizitele didactice pot fi: 

a. în natură (regiuni geografice, unităţi biologice); 
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b. la obiective economice (instituţii, întreprinderi industriale, agricole etc.); 

c. la obiective social-culturale (muzee, expoziţii etc.). 

Orice excursie sau vizită pe lângă efectuarea propriu-zisă, are o etapă pregătitoare şi 
este succedată de o încheiere. 

       În ceea ce priveşte pregătirea excursiilor didactice, ele implică fixarea unui scop 
precis delimitat în funcţie de sarcina didactică fundamentală; stabilirea planului şi 
itinerarului excursiei, asigurarea condiţiilor de realizare a sarcinilor didactice, locul 
vizitei, a ghidului de specialitate (o persoană competentă a cărei prezentare nu trebuie 
să fie 1a un nivel de strictă specialitate care să provoace greutăţi de asimilare, dar nici 
prea generală); condiţii administrativ-gospodăreşti (transport, masă, cazare dacă este 
cazul) etc. Pregătirea mai are în vedere şi o informare anterioară făcută de profesor: se 
indică 

elevilor informaţiile prealabile de care au nevoie (bibliografia necesară), sau vizionarea 
anumitor filme documentare în legătură cu fenomenele ce vor fi studiate, împărţirea 
sarcinilor pe grupe sau individual, culegerea şi efectuarea unor lucrări (grafice, 
măsurători, calcule), cunoaşterea regulilor de tehnică a securităţii şi protecţia muncii 
în întreprindere. Pe lângă explicaţiile date de ghid este bine să se ţină cont şi de 
interesele şi observaţiile diferenţiate ale membrilor grupului. De asemenea, tot pe 
parcursul vizitei nu se vor pierde din vedere obiectivele  propuse şi folosirea celor mai 
potrivite metode. Toate consemnările este bine să se facă într-un caiet special.  

         Prelucrarea datelor obţinute din excursia respectivă se poate face fie la locul 
vizitei, fie la şcoală unde se vor trage concluzii referitoare la modul de realizare a 
obiectivelor propuse şi se va prelucra materialul colectat prin clasificări, cataloage, 
ierbare, insectare etc.  

Prelucrarea materialelor poate deveni astfel o pârghie importantă în dezvoltarea 
şi manifestarea iniţiativei creatoare, a capacităţilor elevilor  de a-şi însuşi nu numai un 
plus de informaţii, dar şi de a se exprima coerent, într-o terminologie adecvată. 

        Excursiile şi vizitele extradidactice, în cadrul cărora participarea este benevolă, 
sunt o formă activă de recreere prin care se urmăreşte lărgirea orizontului de cunoştinţe 
şi cultivarea sentimentelor de dragoste faţă de frumuseţile naturii. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. Înv. Preșcolar: OANCEA DANIELA 

GRĂDINIȚA CU P. P. „CAMIL RESSU”, GALAȚI 

 

Motto: ,,Nu există nici un lucru mai bun decât cunoaşterea 
şi nici un lucru mai rău decât ignoranţa.” 

SOCRATE 

     „Eu sunt copilul, tu ţii în mâinile tale destinul meu, tu determini în cea mai mare 
măsură, dacă voi reuşi sau 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.” 

      Grădinița și familia sunt cei doi factori educaționali de baza care, printr-o 
colaborare armonioasă, vor încununa reușita în devenirea umană a copilului. 

     Societatea evoluează rapid și permanent în toate domeniile, astfel este necesară o 
abilitate de  adaptare rapidă la situații noi, iar educația trebuie să răspundă în primul 
rând nevoilor individuale, asigurând în acelaşi timp şansele de integrare şi dezvoltare 
socială personal. Una din pârghiile de intervenţie care acţionează la nivelul educaţiei 
preşcolare şi care pot susţine acest deziderat, este dezvoltarea unei relaţii parteneriale 
grădiniţă-familie, definită printr-o comunicare reală, constructivă în interesul copilului. 

       Practica participării părinţilor la educaţia copilului preşcolar în mediul familial şi 
unitatea de învăţământ , se dovedeşte a fi focalizată preponderent pe elemente de 
asigurare a securităţii personale, a stării de sănătate, pe satisfacerea trebuinţelor 
primare, fiind mai puţin orientate spre implicarea în socializarea şi educarea copilului 
preşcolar. 

      Activitatea educativă din gradiniță nu poate fi izolată, separată de alte influențe 
educative ce se exercită asupra copilului și mai ales, de cea din familie. Educația trebuie 
să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă, complexă și unitară a grădiniței și 
familiei. 

           La intrarea in gradiniță, părintii sunt cei care dețin toate informațiile legate de 
copil: stare de sănătate, obiceiuri alimentare, particularități de invățare, mod de 
comportare, probleme în dezvoltare etc. În același timp, grădinița, ca prima instituție 
care se conduce dupa principii și metode știintifice, deține mijloace specifice pentru 
valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în parteneriat a 
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informațiilor deținute de părinți cu cele ale grădiniței trebuie să fie în beneficiul 
copilului. 

         Parteneriatul dintre grădiniță și familie reprezintă o primă experiență relațională 
și de colaborare a părinților cu persoanele profesioniste în domeniul educației și 
presupune existența unui obiectiv comun. Perioada activităților on-line a reprezentat o 
adevărată provocare atât pentru preșcolari cât și pentru părinții acestora.   

Cei mai multi părinți au manifestat deschidere, dorință de a colabora cu 
personalul grădiniței, dar se poate întâmpla ca realizarea unui parteneriat în situații 
speciale precum cea pe care o traversăm, să fie impiedicată de atitudini 
necorespunzatoare ale unora dintre cei implicați.  

Astfel, în cazul parteneriatului familie–grădiniță, dezvoltarea globala a copilului 
se poate realiza doar printr-o mișcare de apropiere în dublu sens, în vederea unei 
suficiente cunoașteri de ambele părți. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar, Oancea Marina Adelina 

Școala Gimnazială ,,I. C. Lăzărescu”-Țițești, Județul Argeș 

 
 

 
        Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat, realizat pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare 
de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi:oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi 
nonguvernamentale. 
        Personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine închegat între 
şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 
În familie, copilul se formează, absorbind din mediul familial primele impresii, 
formându-şi conduite, iar şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i 
formeze personalitatea. 
        Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, responsabilitatea, demnitatea, 
solidaritatea, onestitatea, atitudinile moral-civice şi mai ales să reducă cât mai mult 
traseul de la normă la comportament. 
       

         Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile 
partenerilor; 

 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul 
parteneriatului; 

 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 

       Ce beneficii are parteneriatul: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 
sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 
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 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 
ordin general. 

         Pot apărea și disfuncționalități,care trebuie înlăturate, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 
raport cu evoluţia propriilor copii; 

 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

        În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatease poate  organiza programe  tematice având ca obiective 
dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, evidenţierea 
potenţialului uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de 
realizările şi nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine 
definită în calitate de resurse educative. 

         Programul angrenează colectivul didactic, elevii, părinţii şi cunoscători  din 
diverse domenii de interes pentru comunitatea şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, 
la locul de muncă al părinţilor. Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin realizarea 
de invitaţii, scrisori de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii, a claselor, pentru a fi 
un spaţiu cât mai călduros și primitor. 
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Iarnă de poveste 

 
 

Oblesniuc Felicia 

 
Ca învățătoare în cadrul Școlii Profesionale Speciale din Câmpulung 

Moldovenesc am avut multe activități de-a lungul lunii decembrie. Elevii din clasa la 
care predau, au avut parte de multe surprize de la părinții lor, cât și de la membrii altor 
școli precum Școala din Poiana Stampei și Colegiul Național „Dragoș Vodă” din 
Câmpulung Moldovenesc. Elevii mei, cât și elevii școlilor menționate au performat un 
întreg repertoriu specific sărbătorilor de iarnă format din colinde și urături. Învățarea 
colindelor de către copiii din cadrul Școlii Profesionale Speciale nu a fost deloc ușoară. 
Aceasta a necesitat multă pregătire și descoperire de metode astfel încât copiii să învețe 
cât mai ușor și eficient. Elevii au fost lăudați pentru performanța lor reușită de către 
toate persoanele care i-au auzit. Înainte să plece în vacanță, aceștia au primit cadouri 
din partea Asociației „Te Ajut Să Zâmbești” și din partea școlilor menționate. 

Am ales colindele și urăturile care au fost interpretate astfel încât fiecare copil 
să aibă rolul lui. Principalul motiv pentru aceste evenimente a fost bunăstarea copiilor 
și pentru a le crea amintiri plăcute în cadrul școlii. Învățarea colindelor a fost un prilej 
prielnic pentru a forma o legătură mai strânsă și pentru a le explica semnificația 
colindelor și a sărbătorilor care urmează. De asemenea, am vorbit destul de mult despre 
folclorul românesc, mai exact cel din Bucovina și fiecare copil a povestit despre câte o 
tradiție. Au menționat colindatul de Ajun, mersul cu capra, mersul cu uratul și sorcova, 
împodobitul bradului. 

Mulți dintre ei au participat la aceste obiceiuri în această vacanță, păstrând astfel 
tradiția de sute de ani vie. Versurile colindelor au o semnificație aparte, subliniind 
legătura pe care o are românul cu credința. Am colindat împreună cu mic cu mare, 
pentru a avea ce povesti fiecare. Copiii sunt încântați să vestească după puterea și 
priceperea lor Nașterea Pruncului Iisus. Versurile au emoționat publicul, fiind vizibile 
lacrimile. Fiecare și-a amintit de cel puțin o persoană dragă care muncește în străinătate 
sau care a plecat dintre noi în această perioadă grea. Atmosfera a fost una mirifică ce a 
prezentat esența Crăciunului, ce constă în bucuria de a face fapte bune și de a fi alături 
unii de alții. Copiii au învățat importanța faptei bune care te face să te simți mai împlinit 
decât orice lucru material și că sărbătorile nu sunt despre cadouri, ci despre familie. Ei 
au pictat și desenat lucruri specifice din această perioadă precum brazi împodobiți, 
globuri și clopoței.  

Anul acesta, spre deosebire de alți ani, am avut un Crăciun de basm împodobit 
cu un strat considerabil de zăpadă. Peisajul a fost impresionant, ce ar fi putut fi cules 
dintr-un tablou de poveste. Fiecare dintre noi a petrecut timpul în familie, bucurându-
ne de această perioadă frumoasă. Multe familii s-au reunit după un timp îndelungat în 
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care pandemia ne-a ținut departe unul de celălalt. Am învățat să ne apreciem unii pe 
alții și să fim mai iertători și înțelegători. Deși au vârste fragede, copiii ne dau exemplu 
de putere extraordinară. Ei ne arată că trebuie să fim buni tot timpul, nu doar de 
sărbători. Prin inocența și problemele lor, toți au de învățat. 

După cum spunea jurnalistul Andre Laurendeau, „Copilăria este să crezi că 
printr-un brad de Crăciun și câțiva fulgi de nea întreaga lume poate fi schimbată.”, iar 
în această perioadă părinții, elevii și profesorii din Școala din Poiana Stampei și de la 
Colegiul Național „Dragoș Vodă” și eu am retrăit copilăria prin ochii elevilor mei. 
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MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

ÎN AȘTEPTAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 
 

Prof. înv. preșc. Ogrean Mihaela Carmen  

Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Târnăveni, Jud. Mureș 

 
 
 Colaborarea cu familia are la bază interesul, atât al grădiniței cât și al familiei, 
de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a preșcolarului, 
dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței. 
 Mediul în care se naște, trăiește, se dezvoltă și se formează copilul este familia. 
O educație reală se fundamentează în familie, apoi ea se continuă în grădiniță și școală. 
În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului, apoi prin cea a cuvântului. 
 Grădinița este a doua casă a copilului și reprezintă pentru acesta 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 despe aceștia. 
 Obiectivele educaționale pe care grădinița le propune, nu pot fi realizate în 
totalitate fără sprijinul 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. 
 În continuare voi prezenta câteva modalități de realizare a activităților educative 
în parteneriatul grădiniță–familie, în perioada sărbătorilor de iarnă: 
 Una din activitățile de Crăciun pe care le putem desfășura împreună cu copiii 

și cu familiile acestora, ocazie de bucurie în așteptarea sărbătoririi Nașterii Domnului 
este pregătirea de bunătăți specifice acestei perioade. Părinții pot aduce la grădiniță 
turtă dulce în diferite forme pe care ulterior le vor orna implicând copiii în această 
activitate. Tot din turtă dulce, aceștia pot construi căsuțe pentru Moș Crăciun, frumos 
decorate cu cremă (pregătită de acasă) și bombonele colorate. 
 Pregătirea de felicitări de Crăciun sau Anul Nou pentru bunici. Chiar dacă 

copilașii nu știu încă să scrie, aceștia pot realiza felicitări în care nu trebuie neapărat să 
folosească cuvintele. Copiii, sprijiniți de părinți, pot realiza desene, picturi specifice de 
Crăciun, colaje, pe care le vor pune într-un plic și le vor expedia celor dragi. 
 Realizarea de decorațiuni/ornamente de Crăciun. Există numeroase modalități 

de a crea decorațiuni/ornamente simple de Crăciun cu materiale pe care le avem la 
îndemână. Se poate realiza coroniță de Crăciun din conuri și crenguțe de brad; fulgi de 
zăpadă din hârtie albă; ornamente glob din portocală cu cuișoare (forma unui arici); 
figurine din ipsos pe care copiii le vor picta. Cu toate acestea copiii vor orna casa de 
Craciun. 
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 Altă activitate plăcută copiilor, desfășurată în grădiniță, în prezența părinților, 
este ascultarea și învățarea unor colinde pe care apoi le vor cânta după tradiție celor 
apropiați în seara de Crăciun. 
 Pregătirea unor cadouri pentru copiii din familii nevoiașe. Prin această 

activitate îi învățăm pe copii să fie altruiști, să își ajute semenii mai puțin norocoși. 
Copiii pot aduce la grădiniță hăinițe, încălțăminte, jucării, pentru a le dona altor copii. 
Aici, împreună cu părinții, le vor împacheta frumos și apoi împreună le vom dărui, 
pentru a aduce bucurie altor micuți, astfel preșcolarii vor juca rolul ajutorului lui Moș 
Crăciun. 
 Astfel de activități sunt foarte importante pentru moralul celor mici, mai mult ca 
de obicei, să simtă bucuria și spiritul Crăciunului, și ne oferă șansa de a face mai 
puternică legătura pe care o avem cu familia. 
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Importanța activității educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv.preșc. Oláh Andrea,                    

Liecul Tehnologc „Cserey-Goga” Crsana 

 

 

   Grădiniţa şi familia sunt doi factori primordiali în educaţia copiilor.  

În grădiniţă se pun bazele unei personalităţi care mai târziu va fi parte integrantă 
a unei societăţi a cărei cerinţe se diversifică în permanenţă. Grădiniţa trebuie să 
găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinţilor noi căi spre educaţie în 
beneficiul copiilor. 

Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu întrebări şi cereri 
ale familiei care exprimă dorinţa de a deţine în continuare controlul situaţiei, fiind 
ocrotitori, grijulii, 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.  

Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepţia celor absolut pozitive, 
devin pentru unii părinţi motive de îngrijorare, de suspiciune şi ridica semne de 
întrebare referitoare la influenţele din grădiniţă. Pe de alta parte, cadrele didactice au 
nevoie, oricum, de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua şi dezvolta direcţiile 
de acţiune formativ-educative pe care le antrenează instituţional, cât şi de a găsi 
rezolvări concrete la necesităţi de diverse categorii: financiare, practic-aplicative, 
organizaţionale sau logistice. 

Orice sistem de educație rămâne neputincios dacă se izbește de indeferența sau 
de opoziția părinților. Părinții trebuie implicați permanent în viața grădiniței nu numai 
atunci când se ivesc probleme. 

 Majoritatea părinților sunt dornici să comunice despre copiii lor și să contribuie 
la formarea acestora. Ei trebuie încurajați și stimulați de educatoare. De aici apar niște 
întrebări pe care ar fi bine să ni le punem: 

 Cum ajutăm părinții să înțeleagă activitatea în grupă? 
 Oferim părinților explicații despre activitățile din grupă? 
 Expunem un program zilnic care să includă temele, evenimentele, activitățile? 
 Familiarizăm părinții cu structura programului educativ? 
 Organizăm activități comune cu părinții, chiar cursuri de cunoaștere a dezvoltării 

copilului sau înțelegerea modalității de redare în grădiniță? 
 Comunicăm eficient și profesional cu toți părinții? 
Educatoarea are rolul de a creea un mediu adecvat, prielnic pentru interacțiune și 

dezvoltare, de pe poziții egale, a colaborării sale cu familia. Părinții și educatoarele au 
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responsabilități egale în ceea ce privește dezvoltarea unei colaborări. Comunicarea, 
respectul, acceptarea diferențelor și căutarea intereselor copiilor formează bazele unei 
bune colaborări. Atât varietatea cât și frecvența ocaziilor în care familia și cadrele 
didactice colaborează, vor veni în întâmpinarea diverselor nevoi ale copiilor. Este 
necesară menținerea unui climat destins, realizarea unei comunicări libere despre 
activitatea copilului în grădiniță, despre comportamentul acestuia în relație cu ceilalți. 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii copiilor pe care îi îndrum , 
parteneriat denumit “Împreună pentru copiii noștrii!”.  

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între grădiniță şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este 
implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la grupă şi la cele 
extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar.     

   Toate aceste motivaţii și obiective conduc către necesitatea unui parteneriat real, 
activ, cu implicare susţinută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut şi înţeles 
de către părinţi şi realizat printr-o colaborare strânsă între instituţia familială şi cea 
preşcolară. 
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SERBĂRILE ȘCOLARE –  

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. primar, Olenic Silvia-Cătălina, 

Liceul ”Demostene Botez” Trușești 

 

 
Activitățile artistice au un rol important în viața copiilor, contribuind la 

acumularea cunoștințelor și la lărgirea orizontului den cunoaștere al acestora, 
îmbogățind și nuanțând viața lor afectivă, oferindu-le prilej de a trăi emoții variate.  

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 si 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 si contribuie la acumularea de noi cunostinte, îmbogățesc 
si remontează viaţa afectivă, stimulând sentimente nebănuite sau dezvoltând pe cele 
slab manifestate anterior. De asemenea, 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 elevii să-și motiveze participarea la această aleasă activitate, este foarte 
importantă atmosfera realizată în timpul repetiţiilor, caracterizată prin buna 
dispoziţie,dar și prin seriozitate.Tot pentru a spori șansa de reusită a serbărilor, trebuie 
să se apeleze la talentul de recitator al unora, la calitatile sportive,de ritm și grație ale 
altora, la înclinațiile muzicale, la destoinicia pentru lucrul practice al celorlalți pentru 
realizarea costumelor, decorurilor,armonizând talentele si 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 ritmică, scenetele 
scurte, pline de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea si 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 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, momente de maximă bucurie,atât pentru copii, cât și pentru părinți, 
întaresc și fortifică sufletele viitorilor adulți.Toate acestea aduc lumină în suflete,dau 
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aripi imaginației,entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. În măsura 
posibilităților, în cadrul serbărilor școlare este bine să fie prezentate si creații artistice 
originale, create de elevi sau de cadrul didactic, adaptate evenimentelor și conditiilor 
locale. 
 Serbările au o importanță deosebită pentru educația estetică a elevilor. 
Înțelegând și memorând poezii, texte ale scenetelor, cântece, se dezvoltă 
gandirea,limbajul si memoria școlarilor. Această activitate de învățare este 
condiționată de dezvoltarea atentiei.  
 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 le dezvoltă acestora dragostea față de arta populară, față de 
poporul care a creat-o. Serbările contribuie, de asemenea, și la închegarea colectivului. 
Copiii se pregătesc împreună și depun eforturi susținute pentru reaslizarea 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 școlare sunt un izvor de bucurii și satisfacții. Ele creează copiilor o 
stare de dispoziție, favorabilă atât dezvoltării fizice, cât și dezvoltării psihice. În efortul 
depus pentru pregătirea și desfășurarea unei serbări se formează voința copiilor. Prin 
acest efort se conturează o serie de calități morale prețioase, ca persevereața și spiritul 
de independență, dar și de colaborare și cooperare pentru un scop comun.  

Copilul se deprinde, de asemenea, să-și stăpânească emoțiile provocate de 
prezența unui public numeros si necunoscut.Treptat, unii elevi se debarasează de 
timiditate si 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. Intonând 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 si a 
aptitudinilor artistice.  

În acțiunea de familiarizare a copilului cu arta, serbările contribuie la stabilirea 
unei legături între cunoașterea artei și practicarea ei .  

Prezența și implicarea părinților în cadrul acestor activități nu pot decât să aducă 
un plus de valoare acestora. Aceștia pot procura pentru serbare costumele necesare, pot 
ajuta la realizarea decorului, pot organiza ei înșiși momente pe care le pot prezenta la 
serbare, de exemplu, pot cânta un colind, în cadrul serbării de iarnă. Nu în ultimul rând, 
pot să ofere încredere în forțele proprii copiilor, prin atitudinea pozitivă pe care o au 
față de aceste evenimente. Noi, cadrele didactice, putem  să utilizăm aptitudinile 
deosebite ale părinților. De exemplu, dacă un părinte știe să cânte la un instrument, îl 
putem implica în serbare, pentru a acompania elevii . 
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  Din varietatea serbărilor organizate în școală,cele mai tipice sunt: serbările 
ocazionale, serbările prilejuite de marile aniversări și serbarea pomului de iarnă. În 
general, serbările ocazionale se organizează pentru sărbătorirea diferitelor evenimente 
importante din viața copiilor sau a scolii (8 martie,1 iunie). Din această categorie fac 
parte: serbările pentru aniversarea școlii, pentru sărbătorirea copiilor care împlinesc o 
anumită vârstă, serbări de sfârșit de an, serbări de bun rămas. Asemenea serbări leagă 
mai puternic pe copil de viața școlii scoțînd in evidență frumusețea vieții în colectiv. 
Serbările prilejuite de marile aniversari au, prin conținutul lor, un caracter mai 
complex. Cu ocazia acestor serbări, invățătorul familiarizează pe copii cu cele mai 
importante evenimente din viața oamenilor din lumea întreagă (Ziua Pământului, Ziua 
Europei). 
 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 si creator.  
 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.  

De ce organizăm serbări? Verificăm astfel, de câteva ori pe an,dacă elevii şi-au 
însuşit informaţiile transmise la scoală 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. Reusita unei serbări contribuie la 
stabilirea unei legături între cunoaşterea artei şi practicarea ei.  
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Parteneriatul grădiniţei cu familia 

 

Prof. Înv. Preșcolar: Oltean Diana Ionela 

Grădinița cu P. P. “Arici Pogonici” Gherla, Jud. Cluj 

 

 

Parteneriatul grădiniţei cu familia trebuie să fie o formă de colaborare deschisă, 
în care fiecare poate contribui cu idei, poate sprijini progresul copilului şi poate 
experimenta situaţii noi de învăţare implicându-se activ în educaţie. Activităţile cu 
părinţii le oferă acestora ocazia să experimenteze specificul învăţării la grădiniţă, dar 
şi să descopere lucruri noi despre propriul copil şi despre sine.  

Activităţile cu părinţii pot lua diverse forme: ateliere de lucru cu părinţii , în care 
aceştia să lucreze în echipă cu copiii precum: “Seara de lectură în familie”,  proiecte în 
care părinţii să fie “invitaţi speciali” la grădiniţă, precum: “Sandviș sănătos pregătit 
împreună cu mama și d-na educatoare”,  sau “Atelierul de Crăciun” în care se pot 
confecţiona măşti populare ,etc. , “Festivalul fructelor şi legumelor” , proiecte în care 
copiii să continue acasă, împreună cu familia, o temă pe care au început-o la grădiniţă 
precum: “Să protejăm mediul înconjurător !”, excursii, plimbări sau vizite la muzee, 
biblioteci, teatre, obiective turistice , activități de voluntariat, serbări.  

Aceste tipuri de activităţi au avantaje pentru toţi cei implicaţi: copii, părinţi, 
cadre didactice, grădiniţă. Se construieşte astfel o punte,  între grădiniţă şi familie, pe 
care, se circulă în ambele sensuri; cei implicați sunt parteneri în învăţare aducându-şi 
fiecare aportul prin competenţele şi priceperile pe care le au  având ca unic scop, 
interesul superior al copilului. 

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. Interesele 
și aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătura cu celelalte procese și însușiri psihice 
ale copiilor: gândirea, limbajul, atenția, memoria, voința etc. 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.  

Serbările sunt evenimente deosebite, care încununează activitatea din timpul 
unui semestru sau al unui an  școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor, serbarea de 
“ Bun rămas grădinița ! ”. 
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Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează, serbările au un rol 
educativ deosebit în dezvoltarea globală a personalității preșcolarului. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII  

LA CICLUL PRIMAR 

 
 

Înv. Olteanu Mariana Luminița 

Școala Gimnazială ”Constantin Ivanescu”, Poșta Câlnău, Buzău 

 

Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației care contribuie , prin 
mijloace specifice, la formarea personalității elevilor. 

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie, iar apoi ea se continuă 
în grădiniță și în școală. În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului și abia 
apoi prin cea a cuvântului. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: cea a familiei 
dominată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului. Dacă aceste medii educative se completează și 
se susțin, ele asigură, într-o mai mare măsură, buna integrare a copilului în activitatea 
școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul esențial al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității 
mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească 
primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa 
reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul va trăi 
și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

Școala și familia trebuie să-și  împărtășească preocupările, să facă schimb de 
informații și gânduri despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și 
acorduri privind anumite acțiuni față de copil. Familia trebuie să aplice acordurile luate 
și să încerce să transfere cunoștințele școlare în viața de zi cu zi. Școala trebuie să 
realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse, să transfere și să aplice 
cunoștințele familiare și de zi cu zi pentru viața școlară, a modului în care se realizează 
această interrelațieși uniune între educația formală și non-formală. 

  Părinții au  așteptări prea mari de la școală și nu iau nici o decizie pentru 
dezvoltarea unei relații mai strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă 
de educația copiilor. Chiar și atunci când instituția școlară oferă programe foarte bune, 
ea nu poate contracara experienșele negative acumulate de copil în familia sa. Pe de 
altă parte, ceea ce învață copilul în instituția școlară pierde din importanță și eficiență, 
rezultatele fiind considerabil scăzute dacă părinții nu întăresc și nu valorifică 
programul educativ desfășurat în școală. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de 
activități de tot felul care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. 
Ideile activităților concrete care au contribuit la o mai bună relație între școală și familie 
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au fost: în principal organizarea de activități extracurriculare, întâlniri ale părinților, 
consultații, ședințe, ateliere de lucru, coexistență după școală, alte activitîți educative, 
să transmită pliante și broșuri părinților, acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri 
oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții personale, grupuri de 
discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri . 

Părinții au fost antrenați de școală prin forme variate de activități extrașcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Aceste activități extrașcolare au avut o 
importanță neașteptat de mare în rândul părinților care au încercat relații noi cu copiii 
lor, fapt ce i-a determinat să-și schimbe radical, în mod pozitiv; atitudinea față de 
școală. 

În scopul punerii în valoare a potențialului pe care îl are relaționarea unității de 
învățământ cu familia, am inițiat și organizat o activitate extrașcolară care i-a apropiat 
pe părinți de copiii lor,  prin prisma activității școlare. Activitatea s-a numit ”Plante și 
animale”și s-a desfășurat la clasa I. În prima parte părinții și copiii au vizionat un PPT 
despre animale domestice și animale sălbatice, făcând o comparație bine documentată 
între acestea. În a doua parte elevii și părinții lor au lucrat pe grupe: 

-a) o grupă au colorat animale; 

-b) o grupă au clasificat animalele colorate de grupa anterioară în sălbatice și domestice 
, lipindu-le pe planșa cu mediul de viață corespunzător; 

-c) o grupă a plantat flori în ghivece folosind altoaie: 

Această activitate a avut ca scop dezvoltarea unei relații active între scoală și familie 
și formarea părinților ca parteneri în consolidarea și exersarea deprinderilor elevilor. 

Astfel de activități au îmbunătățit considerabil legătura dintre școală și familie, 
părinții simțindu-se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru școală. 
Activitățile extrașcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc 
interes, facilitează acumularea de cunoștințe și priceperi chiar dacă necesită un efort 
suplimentar.  

Elevilor li se dezvoltă spiritul operațional, practic, manualitatea, oferind 
oportunitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, 
prin faptul că în asemenea activități se supun de bună voie regulilor, asumându-și 
responsabilități. 

Cadru didactic are posibilitatea, prin acest tip de activități, să-și cunoască mai 
bine elevii, să le influențeze dezvoltarea, să-i dirijeze, să realizeze mai ușor și mai 
frumos obiectivul principal -pregătirea copilului pentru viață. 

Din 2019 până în prezent, desfășurarea unor activități extracurriculare în 
parteneriat cu părinții a fost mult limitată de regulile pandemiei de COVID 19. Totuși 
cadrele didactice creative  cu viziune au învățat rapid să utilizeze tehnologia IT , 
organizând activități extrașcolare ”alfel” în favoarea elevilor și cu sprijinul părinților.  
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Realizarea obiectivelor școlare si pregătirea elevului pentru viață  depinde în 
primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea lui pentru elevi, de abordarea 
temelor , de modul creator, prin punerea  în valoare a posibilităților și resurselor de 
care dispune clasa de elevi; mai pe scurt de calitatea sa de manager sau lider al clasei . 

Bibliografie: 

1. Cernea Maria, ”Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea 
procesului de învățământ, în învățământul primar”, nr.1, Ed. Discipol, București 
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2. Boros Maximilian ”Profesorul și elevii”, Ed . Gutinul , Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994; 

3. Institutul de Științe ale Educației,” Management educațional pentru instituțiile 
de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară” București, 2001; 

4. Moisin Anton, ”Părinți și copii”, E.D.P., 1995 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
 

Prof. inv. primar, Omet Georgeta Francisca 

Scoala Gimnaziala nr. 2 Ulmeni, judetul Calarasi 
 

 

              În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, 
parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a 
părinţilor în activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale 
acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse 
(financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi 
cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor 
în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de 
Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

             Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

            Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

           Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
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Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele 
forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să 
facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice 
dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe 
elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de 
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 
competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
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complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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CRĂCIUNUL LA ROMÂNI                            
 

                                                                             

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ONCEA MARIA 

GRĂDINIȚA P. N. ȘTIUCA, JUD. TIMIȘ 

 

 

Una dintre cele mai frumoase, iubite și apreciate sărbători creștine este 
Crăciunul, celebrat în   fiecare an în data de 25 decembrie. Crăciunul este cea mai veche 
sărbătoare a omenirii care semnifică nașterea Domnului Iisus Hristos, fiul lui 
Dumnezeu, trimis pe Pământ să ajute oamenii sa devina mai buni, mai credincioși, mai 
îngăduitori si responsabili, mai toleranți și răbdători. 

Cele mai așteptate sărbători sunt cele de iarnă, iar dintre acestea sărbătoarea 
Crăciunului. 
La orice vârstă sărbătoarea Crăciunului este percepută ca o sărbătoare a bucuriei care 
face să înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, 
speranța, tot ce are omul  mai nobil. Pe bună dreptate se spune că dacă spiritul 
Crăciunului ar ține tot anul am putea să trăim cu toții într-o lume mult mai bună. 

La români sărbătorile de iarnă în special Crăciunul sunt sărbătorile de suflet.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 .  

Ca adulți simțim încă mirosul Crăciunului copilăriei noastre, mirosul de 
scorțișoară, nucă și vanilie, care cuprindea întreaga casă în toiul pregătirilor din ziua 
de Ajun. 

Crăciunul este ziua în care s-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte. 
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 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 
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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. 

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 credință că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an 
mai bun si mai bogat. La sate sunt păstrate 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, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, 
căluşeii) - şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în 
credinţe şi mituri străvechi sau creştine.  

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. 

Să nu uităm de îndrăgitele colinde care însoțesc aceste sărbători minunate.Totul 
începe  în Ajunul Crăciunului, când, dis-de-dimineață, cetele de copii cântă bucuroși 
la geam, așteptând cu nerăbdare să primească de la gazdă nuci și colăcei. 

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. 

Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce 
reprezintă naşterea lui Iisus şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun 
în viaţă.  

In 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. 

Deci, Crăciunul este o sărbătoare sfântă, care aduce în sufletele oamenilor 
lumina și bucurie. Această sărbătoare este anunțată, prin obiceiul drag copiiilor de a 
merge cu colinda, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. 

În ziua de Crăciun nu se scoate gunoiul afară decat a doua zi, deoarece dacă-l 
arunci "iţi arunci norocul! 

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. 
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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 fiecare an aștept cu nerăbdare această sărbătoare plină de emoții, insuflându-
i și propriului copil același interes pentru magia Crăciunului. 
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Activitățile educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof. Onișor Andrea 

Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sărmașu, Mureș 

 
 
 
 Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare 
de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. Personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat 
bine sudat între şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină 
reciproc. 
 Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în 
măsură să-şi dezvolte, la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de 
răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, 
solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. 
 Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe, ci și la 
participarea la activitățile propuse. Trebuie să existe o relație de încredere și ajutor între 
părinți și profesori. Această relație devine astăzi un pilon foarte puternic pentru 
eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale și personale a elevilor 
care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme în 
evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această 
cooperare adecvată, elevul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de 
care se va bucura copilul. 
 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 
timp, se poate constata un progres în ceea ce priveşte antrenarea elevilor într-un număr 
cât mai mare de 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. 

 Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai „profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Reprezintă un 
cadru de manifestare și de perfecționare a calităților manageriale ale profesorului, un 
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moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, sunt implicați, 
în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale 
de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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Sărbătorile de iarnă- sărbătorile sufletului 

 
Prof. înv. preșc. Onișor Rodica 

G. P. N. Valea Largă- Mureș 

        

                                    

          Cu bucurie în suflet, așteptăm venirea Crăciunului cu ale sale clipe magice 
petrecute atât în familie, cât și la grădiniță alături de ” cealaltă familie”. 
           Luna decembrie este o lună magică, care ne oferă nouă, cadrelor didactice, 
ocazii minunate de a dezvolta copiilor atât latura emoțională cât și întreaga 
personalitate. Sunt zile în care copiii sunt fascinați de multitudinea de activități la a 
căror desfășurare punem la dispoziția lor un întreg arsenal de cântece, poezii, jocuri și 
activități antrenante, care îi învăluie pe toți într- o aură de poveste. 
            Începând cu sărbătorirea Sfântului Nicolae, preșcolarii confecționează ghetuțe 
mai mari sau mai mici, așteptând ca în noaptea respectivă, Moșul să le lase dulciuri. 
            Din cauza pandemiei nu i- am putut chema pe părinți la Serbarea de Crăciun, 
dar aceasta nu ne- a împiedicat să nu ne formăm și dezvoltăm anumite cunoștințe și 
deprinderi conexe acestor evenimente. Copiii au colindat în grădiniță, pe la alte grupe 
unde au cântat și urat cum au putut ei mai bine, deoarece știau că la final, vor primi o 
recompensă pentru bucuria adusă ” gazdei colindate”. 
            În fiecare an, într- una din zilele ultimei săptămâni dinaintea vacanței de iarnă, 
i- am obișnuit pe copii să împodobim împreună pomul de Crăciun. Este o bucurie 
imensă pentru ei să poată alege și așeza în brad ornamente diferite, uneori create de ei 
înșiși, cântând împreună cântece specifice anotimpului sau colinde. Așezați în jurul 
bradului, în cadrul unei activități de limbă și comunicare poate fi citită povestea biblică 
a Nașterii Domnului Isus Hristos și darurile magilor. De asemenea este o tradiție ca 
fiecare copil ”să scrie” o scrisoare către Moș Crăciun. Această tradiție se poate păstra 
peste ani, chiar și atunci când copiii nu vor mai crede în el. Alegem plicuri și hârtie 
frumos colorate, vor desena ceea ce doresc să primească de la Moș Crăciun. Duc 
scrisorile acasă, le așază pe pervazul ferestrei de unde Moșul le poate lua atunci când 
copiii cuminți dorm. 
             Acasă, împreună cu familia, copiii vor fi încântați să pregătească o mică 
gustare pentru bătrânul Moș: biscuiți sau fursecuri în forme speciale. Acestea pot fi 
așezate lângă brad, de unde Moșul obosit de drum le va lua pentru a prinde putere. 
              Sărbătorile de iarnă sunt un adevărat prilej de bucurie și mulțumire 
sufletească.  

Ele ne deschid sufletele pentru a dărui și a primi iubire. 
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PROIECTUL EDUCAŢIONAL ,,DĂRUIND, VEI DOBÂNDI!” 

 

 

PROFESOR: OPINCARIU-MIHINDA MIHAELA 

COLEGIUL NAŢIONAL ,,HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA 

 
 

Crăciunul este un eveniment aşteptat de toţi, indiferent că suntem copii sau 
adulţi, deoarece este un moment magic, în care visăm la cadourile primite de la Moş 
Crăciun, la mirosul de brad, cozonaci şi colinde. Sfintele Sărbători de iarnă înseamnă 
şi iertare, bunătate, dărnicie, familie.  

În acest an şcolar, în luna decembrie 2021, în cadrul Colegiului Naţional ,,Horea 
Cloşca şi Crişan” Alba Iulia, s-a desfăşurat proiectul ,,Dăruind, vei dobândi!”, realizat 
în colaborare cu Centrul de Sprijin pentru Părinți și Copii ”Sf. Maria” din Alba Iulia. 
Ideea acestui proiect a pornit de la nevoia de primi şi oferi bucurie în preajma 
Sărbătorilor de iarnă.  

Scopul proiectului a fost de a implica elevii într-o serie de activităţi prin care se 
promovează generozitatea, empatia, voluntariatul pentru cei aflaţi în dificultate.  

Fiecare clasă a Colegiului şi-a ales din lista realizată de reprezentanţii centrului un 
copil, pentru care au realizat donaţii cu produsele dorite: dulciuri, haine, produse de 
îngrijire personală. Donaţiile au provenit nu doar de la elevi şi părinţi, ci şi de la pesonalul 
didactic şi auxiliar al şcolii.Produsele achiziţionate au fost ambalate frumos şi strânse 
într-o sală a Colegiului, iar la data stabilită reprezentanţi din clasele implicate au însoţit 
organizatorii la centru unde, într-un cadru festiv, au înmânat minunatele cadourile 
copiilor. Se putea citi pe feţele acestora, chiar şi acoperite de măşti, nerăbdarea şi 
încântarea că Moş Crăciun nu i-a uitat, mai ales în acele momente de sărbătoare. 

Pentru a răsplăti efortul ,, ajutoarelor lui Moş Crăciun”, cei 26 de copii ai Centrului 
au susţinut un  concert de colinde, totul desfăşurându-se în condiţiile impuse de 
pandemie, cu distanţare socială şi purtarea măştii de protecţie. 

Niciodată nu este tăziu să înveţi să dăruieşti, să-i ajuţi pe cei aflaţi în dificultate! 

Imagini din timpul derulării proiectului la Centrul de Sprijin pentru Părinți și 
Copii ”Sf. Maria” din Alba Iulia: 
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DESPRE COLABORAREA EFICIENTĂ  

DINTRE GRĂDINIȚĂ ȘI FAMILIE 

 
Prof. Inv. Presc. ILEANA OPRICA  

Unitatea de inv. SC. GIMN.  DRAGOTESTI (GRADINITA DRAGOTESTI) 

 

 

  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. 
 Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor când se fac primii 
pași în viață. Acum se pun bazele unei personalități care mai târziu va fi parte integrantă 
a unei societăți a cărei cerințe se diversifică în permanență. 
        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.Grădinița trebuie să găsească o punte de 
legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor. 
        Desfășurând activitatea instructiv-educativă din grădiniță, cu participarea efectivă 
a familiei îi dăm acesteia posibilitatea să vadă în grădiniță nu doar o supraveghere a 
copilului în timpul absenței acestuia din familie, ci și desfășurarea unui proces 
instructiv- creativ, bine organizat. 
        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. 
          In concluzie putem spune ca un parteneriat eficient familie-gradinita duce la 
crearea unor valori educative superioare iar beneficiarul nu este altul decat ,,copilul". 
 

OBIECTIV GENERAL: Antrenarea parintilor in cunoasterea activitatii din gradinita 
si a cunoasterii propriilor copii pentru a putea aplica cele mai corecte strategii de 
educatie atat in familie, cat si in institutia prescolara. 
   

1015



OBIECTIVELE SPECIFICE PRIVIND ACTIVITATEA SI INDATORIRILE 
EDUCATOAREI: 
-sa informeze familia in legatura cu mandatul gradinitei, valorile promovate si cerintele 
de functionare, drepturile si obligatiile familiei; 
-sa asculte cu atentie si sa atribuie importanta cuvenita informatiilor primite de la 
parintii copiilor; 
-sa faca cunoscut parintilor scopul si continutul programului educativ desfasurat in 
gradinita; 
-sa implice familia in planificarea programului copiilor; 
-sa coopteze parintii ca parteneri egali in orice decizie care priveste copilul lor, in 
evaluarea procesului educativ si imbunatatirea programului; 
-sa ofere materiale scrise, brosuri, carti de informare asupra dezvoltarii copilului si 
asupra cerintelor educationale; 
-sa antreneze parintii in organizarea unor momente festive din gradinita; 
-sa implice parintii in cadrul programului ,,Educam asa". 
 
OBIECTVE SPECIFICE DE COLABORARE A FAMILIEI CU GRADINITA: 
-sa informeze educatoarele, cu sinceritate, asupra atitudinilor si comportamentelor 
copilului in familie; 
-sa continue in familie programul educational propus de institutia prescolară; 
-sa asigure copiilor conditiile necesare formarii si dezvoltarii psiho-fizice; 
-sa fie permanent alaturi de copil, sa-l sprijine fara a-i prelua sarcinile; 
-sa se implice nemijlocit in organizarea si desfasurarea unor activitati la nivelul grupei 
sau gradinitei, in vederea intelegerii necesitatii frecventarii gradinitei de catre copii. 
Pentru fiecare educatoare este important sa cunoasca la intrarea copiilor in gradinita 
preocuparile familiei pentru educarea copilului. In acest sens s-a aplicat parintilor un 
test. In urma interpretarii rezultatelor testarii impreuna, educatoarele si parintii, am 
stabilit urmatorul program:  
Decembrie 
Tema: “In tara lui Mos Craciun" - program artistic 
Modalitati de realizare 
- educatoarele pregatesc continutul artistic; 
- parintii pregatesc recuzita si costumele prescolarilor. 
 

Bibliografie:  

- ELENA CIOHONDARU, „Succesul relaţiei dintre părinţi şi copii, acasă şi la şcoală”, 
Humanitas, Bucureşti, 2004. 
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Obiceiuri specifice Sărbătorilor de iarnă,  

întâlnite în judeţul Gorj 

 

Școală Gimnazială ,,Prof. N. Caranda" Glogova, Jud. Gorj 

Prof. înv. preșcolar OPRIȘOR MIHAELA 

 
 

La nivelul judeţului, în multe zone s-au păstrat multe dintre tradiţiile şi 
obiceiurile de iarnă moştenite din străbuni, comunele cu cea mai intensă activitate de 
sărbători fiind cele din zona de munte. 

Una dintre cele mai răspândite datini în judeţul Gorj este colindatul, acesta 
deschizând ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă. Textele colindelor păstrate în 
tradiţia Crăciunului şi a Anului Nou sunt cu temă religioasă, socială, dar şi de factură 
agrară, descriind gesturi magice de fertilitate a ogoarelor sau alte gesturi atribuite 
animalelor. 

Colindatul începe din noaptea de 23 spre 24 decembrie, când uliţele satelor 
răsună de glasul micilor colindătorilor. Înarmaţi cu trăistuţe, copiii trec grupuri-grupuri 
şi merg prin tot satul după colindeţi (piţărăi). Curat îmbrăcaţi, cu săcuie, straiţe după 
gât, iar în mână cu colinde sub comanda vătafilor, piţărăii pornesc dintr-un capăt al 
satului şi umblă din poartă în poartă primind daruri de la gospodari colaci, nuci, mere, 
pere, dulciuri. Ca să-i anunţe pe gospodari de apropierea cetei de piţărăi, ei strigă ‘Hai 
cu piţărăii!’ sau ‘Hă, hă, hă!’.  

În mai toate satele, în dimineaţa de Ajun se mânca dovleac copt pentru a fi gras 
ca el. Acest obicei al colindatului, practicat mai ales de copii a fost şi este des întâlnit 
în multe sate ale judeţului şi chiar în municipiul Târgu-Jiu. Obiceiuri vechi, cu o arie 
largă de răspândire în tot judeţul, practicate în Ajunului Crăciunului sau între Crăciun 
şi Anul Nou, care se mai păstrează încă în anumite zone ale judeţului sunt Steaua, 
Vicleiul, Brezaia, Sânvăsâiul, Număratul parilor şi Sorcovitul.  

Steaua este un obicei care se practică pe toată raza judeţului din seara ajunului 
până în seara Crăciunului de către copii şi are conotaţii religioase referitoare la Naşterea 
Domnului. Steaua, purtată de copii, este compusă din speteze de brad îmbrăcate cu 
staniol, cu hârtie creponată având în partea centrală o imagine cu Naşterea Domnului. 
În seara de ajun se merge şi cu Vicleiul, zona practicată fiind cea de munte, respectiv 
Polovragi, Baia de Fier şi Novaci. Acesta este un teatru de păpuşi în miniatură, cu o 
scenă pe care se joacă păpuşile şi o vitrină prin care se poate viziona jocul. Tot decorul 
este îmbrăcat în hârtie pictată cu scene care redau ritualul Naşterii Domnului, iar 
pitaraiiechipa 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 
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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. Un alt obicei foarte răspândit 
şi practicat în zona Gorjului în ajunul Anului Nou, precum şi în prima zi a acestuia este 
Pluguşorul, una dintre datinile cele mai vechi ale românilor. Colindătorii urează 
sănătate şi belşug. În pocnet de bici, în sunet de clopoţei colindătorii îşi spun urarea 
însoţită de refrenul ”Ia mai mânaţi măi, Hăi, Hăi!”. Vorbind despre aratul pământului 
cu 12 boi, despre semănatul, seceratul şi măcinatul grâului, Pluguşorul este datina care 
descrie ocupaţia principală a poporului nostru – agricultura.  

Sânvăsaiul era un obicei de aflare a destinului practicat în seara de Revelion. 
Astfel, pe vatră ori pe plita încinsă erau aşezate boabe de grâu, fiecare purtând numele 
unor persoane de sex feminin şi masculin. Boabele de grâu erau numite ţinându-se 
seama de afectivitatea dintre tineri.  

Datorită vetrei încinse, boabele săreau. Dacă boabele reprezentând fata se 
îndreptau spre cel care purta numele băiatului, se credea că fata umblă după băiat. Dacă 
ambele boabe sărind se apropiau se credea că tinerii se iubesc reciproc, iar dacă boabele 
săreau în sens opus era semn că tinerii nu vor fi împreună. Şirul obiceiurilor specifice 
sărbătorilor de iarnă se încheie în luna ianuarie, după ziua de Bobotează ce are 
semnificaţia purificării apelor de forţele răului, prin sfinţire.  

Stropite cu apă sfinţită, fiinţele şi lucrurile sunt ferite de forţele malefice şi după 
Sfântul Ioan. Pe 7 ianuarie, în majoritatea satelor gorjene se făceau hore la care aveau 
prioritate să conducă hora aceia care purtau numele de Ion. În anumite zone se mai 
practică şi astăzi acest obicei. Cu aceste hore care durau până noaptea târziu se încheiau 
şi sărbătorile de iarnă.  

Toate aceste obiceiuri şi tradiţii de iarnă sunt un prilej de bucurie şi mândrie, de 
distracţie pentru copiii şi oamenii de toate vârstele. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 

     PROF. ÎNV. PRIMAR: OPROIU VASILICA-ADINA 

LICEUL TEOLOGIC TÂRGU JIU, GORJ 

 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat 
aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; 
convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului 
în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ 
pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească 
în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse 
materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, 
organizării de excursii şcolare.  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli 
de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  
Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată 
încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
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dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” 
ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, 
ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune.  
Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, 
ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). 
Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor 
proprii. Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă.  

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și 
defectele lor. Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul 
pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare 
elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi.  

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  
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În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

 

Bibliografie:  

 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;  
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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Proiectul “Bucuria de a dărui„ 

 

Prof. înv. primar, Oros Daniela 

Liceul Teologic Penticostal Betel, Oradea 

 

 

Argument 

Cu prilejul Sfintelor Sărbători de iarnă, elevii claselor I A, I B, I C organizează 
un program de Crăciun, 

 Locul de desfasurare:Azilul de bătrâni situat pe strada Bumbacului, cartierul 
Nufărul. 

Elevii vor recita şi vor cânta colinde, la urmă dăruind cadouri celor 50 de bătrâni 
aflaţi la azil. 

Cu această ocazie,elevii vor învăţa bucuria de a dărui şi altora . 

Organizatoarele acestei acţiuni sunt: 

cls. I A- prof. inv. primar, Oros Daniela 

cls. I B- prof. inv.primar, Flonta Lidia  

cls. I C - prof inv primar Bodea Adina (care a acompaniat copiii la chitară) 

Programul de Crăciun 

Poezie 

Crăciunul este sărbătoarea cea mai aşteptată de noi, copiii! 

În fiecare an de Crăciun copiii merg cu colindul. Colindele lor povestesc cum a venit 
Domnul Isus din cerul plin de slavă şi s-a născut într-o iesle săracă şi umilă. 
 

Cântec 

Scoală gazdă nu dormi  

În seara de Crăciun 

Că vă vin colindători  

În seara de Crăciun 

 Ref. Colindăm, colindăm iarna 

  Pe la uşi pe la ferestre 
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  Colindăm,colindăm iarna 

  Cu colinde creştineşti 

 

Drumu-i greu şi am obosit 

În seara de Crăciun 

De departe am venit 

În seara de Crăciun 

 

Şi la anul vom veni  

În seara de Crăciun 

Dacă ne veţi mai primi 

În seara de Crăciun 

 

Poezie 

Trei păstori în câmp de strajă 

Împrejurul turmei stând 

Au văzut din cer un înger 

Şi apoi alţii mulţi cântând 

Şi auzind că se născu-se 

Pruncul sfânt Mântuitor 

Plini de-o sfântă bucurie 

Toţi au izbucnit în cor 
 

Cântec 

E Crăciun acuma iar 

Ca şi la Început 

Munţi şi văi a străbătut 

Vestea s-a născut 

 

 Ref. Mesia, Mesia 

  El, nădejdea vieţii noastre  
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  În lumea cea rea 

 

N-avem daruri ca să-i dăm 

Ce ar putea primi? 

Dar în loc de aur vrem 

Veşnic a-I sluji 

 

Azi din inimă-i cântăm 

Precum îngerii 

Mic şi mare să-L lăudăm 

Din cer a venit 

 

Poezie 

 

În această noapte sfântă ,lângă staulul divin 

Să se închine cu credinţă ,vine tot ce e creştin 

De pe tot cuprinsul lumii,orice suflet credincios 

Vine acum să –ngenuncheze lângă ieslea lui Hristos 

 

Cântec 
 

Astăzi vin şi-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 

Căci cobori în lumea noastră % 
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Nu am smirnă ca şi magii 

Nici tămâie şi nici aur 

%Lacrimile pocăinţei 

Îmi sunt singurul tezaur % 

 

Ţi le –aduc acum-nainte  

Cu sfială şi ruşine 

Copilaş venit din ceruri  

Să porţi crucea pentru mine 

 

Verset biblic 

„Căci un copil ni s-a născut ,un fiu ni s-a dat ,şi domnia va fi pe umerii Lui ,Îl vor numi 
:minunat ,sfetnic, Dumnezeu tare ,Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” 

 

Cântec 

 

În această noapte sfântă  

S-a născut, Mesia 

Dintr-o fecioară prea sfântă 

S-a născut, Mesia 

Într-o iesle-ntunecată  

S-a născut, Mesia 

Darul sfânt promis de Dumnezeu 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
Prof. înv. primar: Oros Maria Lidia 

Școala Gimnazială Nr. 1, Tărian 

 

 

         „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 - 
 

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.  Învățământul primar este o treaptă importantă și 
responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii 
copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este 
mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două 
lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a 
școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă 
aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

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 
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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.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele 
forte”ale elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să 
facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice 
dispune. Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu 
știe elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători 
să facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a 
forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de 
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 
            Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și 
defectele lor.  
Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev 
în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 
            În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.  
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În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIO – EMOŢIONALE 

LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

 
Păcurariu Crinișoara Adina - Profesor Învățământ Primar 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani, jud. Hunedoara 

 
Până de curând s-a asociat succesul adaptării la cerinţele mediului cu nivelul de 

dezvoltare al abilităţilor  intelectuale separând raţionalitatea de emoţii. Cu toate că 
abilităţile sunt foarte importante, emoţiile sunt o sursă de informaţii esenţiale pentru 
supravieţuire. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea 
competenţelor socio– emoţionale din perioada preşcolară, aceasta fiind o perioadă de 
achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv. Conştientizarea emoţiilor 
reprezintă abilitatea de bază pentru achiziţionarea celorlalte componente. Copiii învaţă 
despre emoţii şi modul în care acestea pot fi gestionate corect în contextul 
interacţiunilor sociale. Experienţele lor în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre 
regulile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională.  

La vârsta preşcolară principala sursă de învăţare despre relaţiile cu ceilalţi este 
jocul. Implicarea copiilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia 
interacţiuni. Aceste interacţiuni pozitive cu ceilalţi colegi duc la formarea relaţiilor de 
prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare. 

Prietenii sunt resurse emoţionale pentru petrecerea într-un mod plăcut a timpului 
liber. Cercetătorii arată că perioada de timp în care o persoana râde, zâmbeşte, vorbeşte 
cu cei din jur este mult mai mare între prieteni decât între persoane care se cunosc mai 
puţin.  

 În aceste momente de relaxare se descarcă în organism anumite substanţe chimice 
numite "endorfine" care întăresc sistemul imunitar. De asemenea, prietenii reprezintă 
o resursa tampon faţă de efectele negative ale unor evenimente precum conflicte în 
familie, divorţ,probleme şcolare. În aceste situaţii copiii se distanţează puţin de familie 
şi apelează la prieteni pentru a obţine suportul emoţional necesar.  

  Astfel, ei sunt o resursă de învăţare în situaţii pe care un copil nu ştie cum să le 
rezolve. Copiii pot imita comportamentul prietenului atunci când el nu ştie ce să facă 
sau pot cere în mod direct ajutorul (ex. Cum sa construiesc castelul?).  

  Studiile arată că schimbul de informaţii şi deprinderi se face mult mai eficient 
între prieteni decât între copii care nu se cunosc deoarece au mult mai multa încredere 
unul în celalalt şi se simt mai puţin vulnerabili atunci când îşi exprimă dificultăţile într-
un domeniu. 
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  Deoarece abilităţile emoţionale şi sociale au un rol atât de important în viaţa 
noastră, părinţii şi celelalte persoane implicate în educarea copiilor trebuie să fie 
informaţi despre problematica diferenţelor de gen şi despre necesitatea valorificării sau 
compensării acestor diferenţe în perioada preşcolară, perioada care este optima din 
punctul de vedere al achiziţiilor socio-emoţionale. 

 Părinţii şi educatorii, prin activităţile pe care le desfăşoară, pot sprijini şi oferi 
copiilor oportunităţi care să ajute dezvoltarea abilităţilor socio-emoţionale în mod 
adecvat, fără ca ea să fie limitată de stereotipurile de gen. 

De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale 
copiilor?  Dacă dorim să îmbunătăţim abilităţile emoţionale ale copiilor este important 
ca mai întâi să vedem care sunt punctele lor tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. 
În acest sens, putem căuta răspunsuri pentru următoarele întrebări:  Cum se comporta 
copilul?  Se separă de părinţi fără dificultate?  Se agaţă în mod excesiv de adulţi?  Îşi 
apară drepturile? Manifestă entuziasm atunci când face lucruri plăcute pentru el? 

 Îi lasă pe ceilalţi să îl liniştească atunci când trece prin momente  stresante? Mănâncă, 
doarme, merge la toaletă fără probleme atunci când e departe de casă? Se adaptează 
uşor la modificările bruşte din mediu? 

 Îşi exprimă furia mai degrabă în cuvinte decât în acţiuni? Acceptă redirecţionarea 
adultului atunci când copilul manifestă  comportamente agresive? Nu se retrage 
excesiv din colectivitate?  Manifestă interes pentru activităţile de la grădiniţă?  
Zâmbeşte şi pare fericit majoritatea timpului? 

 De unde începem atunci când dorim să îmbunătăţim abilităţile sociale ale copiilor? 
Dacă dorim să îmbunătăţim abilităţile sociale ale copiilor este important ca mai întâi 
să vedem care sunt punctele lor tari şi ce comportamente pot fi dezvoltate. 

I. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR EMOŢIONALE 

Dezvoltarea emoţională optimă reprezintă una dintre componentele esenţiale ale 
adaptării. Ea este necesară pentru menţinerea stării de sănătate mintală şi aşa cum vom 
arăta, influenţează dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor sociale. 

IMPORTANŢA EXPRIMĂRII ADECVATE A EMOŢIILOR  

Exprimarea adecvată a emoţiilor este foarte importantă în cadrul interacţiunilor 
sociale, deoarece   

contribuie la menţinerea lor. 

Exprimarea neadecvată de către copii a emoţiilor negative (ex. furie, frică, 
tristeţe), prin  agresivitate fizică sau verbală, determină apariţia unui comportament de 
izolare a acestora. Dacă acei copii care manifestă frecvent emoţii pozitive au mai mulţi 
prieteni şi sunt mai îndrăgiţi de ceilalţi, copiii care se comportă agresiv au dificultăţi în 
a recunoaşte şi a înţelege emoţiile exprimate de ceilalţi într-o situaţie specifică. 
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CUM ÎŞI DEZVOLTĂ COPIII ABILITĂŢILE EMOŢIONALE ?  

Adulţii (părinţii, educatorii) sunt cei care contribuie la dezvoltarea abilităţilor 
emoţionale ale copiilor prin trei modalităţi: 

1. Reacţiile adulţilor la emoţiile exprimate de copii 
Modul în care adulţii reacţonează la exprimarea emoţională a copiilor  determină 

exprimarea sau inhibarea emoţiilor viitoare ale acestora. 

2. Exprimarea propriilor emoţii de către adulţi 
Expresivitatea emoţională a adulţilor devine un model pentru copii, în ceea ce 

priveşte exprimarea emoţională. 

3. Discuţiile despre emoţii 

 
Experimentarea unor situaţii emoţionale diferite şi discuţiile cu părinţii, ajută 

copiii în înţelegerea situaţiilor emoţionale şi în reacţionarea adecvată în astfel de 
situaţii. Modul în care adulţii discută problemele legate de emoţii poate transmite 
sprijinul şi acceptarea lor şi poate contribui la conştientizarea de către copil a diferitelor 
stări emoţionale pe care le experimentează. 

*Exemplu 1: copiii crescuţi de părinţi ce promovează discuţii despre experienţele 
relaţionate cu emoţii este mai probabil că îşi vor comunica propriile emoţii şi vor 
manifesta o mai bună înţelegere a emoţiilor celorlalţi. 

*Exemplu 2: copiii crescuţi de părinţi care sunt adepţii ideii că emoţiile, în 
special cele negative, nu trebuie discutate deschis, pot induce copiilor ideea că emoţiile 
nu trebuie exprimate, ceea ce afectează capacitatea de reglare emoţională a acestora. 

 *Exemplu 3: dacă adultul exprimă în mod frecvent emoţii negative, copilul va 
exprima şi el aceste emoţii, datorită expunerii repetate la acestea. 

Competenţele emoţionale sunt împărţite în 3 categorii: 

1.Trăirea şi exprimarea emoţiilor 

      - conştientizarea trăirilor emoţionale proprii 

      - transmiterea adecvată a mesajelor cu încărcătură emoţională 

      - manifestarea empatiei 

2. Înţelegerea şi recunoaşterea emoţiilor 

     - identificarea emoţiilor pe baza indicilor non-verbali 

     - denumirea emoţiilor ( “sunt bucuros ”, “sunt trist ”) 

     - înţelegerea cauzelor şi consecinţelor emoţiilor 

3. Reglarea emoţională 

     -  utilizarea strategiilor de reglare emoţională adecvate vârstei  
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DE CE DEZVOLTĂM COMPETENŢA EMOŢIONALĂ? Permite copiilor să 
achiziţioneze prerechizitele necesare conştientizării trăirilor emoţionale proprii .Ajută 
copiii să dobândească strategii adecvate de reglare emoţională şi ulterior de relaţionare 
optimă cu ceilalţi. 

În consecinţă, competenţele emoţionale se dezvoltă în mare măsură prin 
practicile de socializare utilizate de către părinţi şi educatoare ( discuţii despre emoţii, 
atitudinea faţă de conflicte, exprimarea / inhibarea manifestărilor emoţionale etc.) Mai 
mult, competenţele emoţionale influenţează dezvoltarea competenţelor sociale, 
deoarece în lipsa acestora nu s-ar putea vorbi de iniţierea şi menţinerea relaţiilor cu 
ceilalţi. De exemplu, empatia reprezintă substratul dezvoltării abilităţilor de cooperare, 
de oferire de ajutor sau de împărţire a jucăriilor, comportamente necesare pentru 
integrarea în grup. 

Dezvoltarea conceptului de sine  

Standard 8: Copilul ar trebui să fie capabil să demonstreze cunoaşterea însuşirilor 
proprii 

Standard 9: Copilul ar trebui să manifeste satisfacţie pentru propriile reuşite şi 
încredere  în sine 

Dezvoltarea autocontrolului  

Standard 10: Copilul ar trebui să fie capabil să îşi controleze propriile emoţii.  

Standard 11: Copilul ar trebui să demonstreze responsabilitate personală 

Standard 12: Copilul ar trebui să manifeste independenţă în acţiunile sale  

Dezvoltarea expresivităţii emoţionale  

Standard 13: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască şi să îşi exprime 
corespunzător  emoţiile 

II. DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR SOCIALE 

Abilităţile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în grupul de la 
grădiniţă, şcoală, serviciu sau grupul de prieteni. Dezvoltarea socială presupune 
achiziţionarea comportamentelor  care ne fac să fim eficienţi în interacţiunile cu ceilalţi 
astfel încât să atingem scopul personal stabilit. Orice comportament social este 
rezultatul unui proces de învăţare a ceea  ce este valorizat de către societate. De 
exemplu, faptul că salutăm sau ne prezentăm persoanelor necunoscute sunt  considerate 
modalităţi politicoase de a iniţia o interacţiune. Deoarece astfel de comportamente  sunt 
percepute ca fiind adecvate, manifestarea lor va fi încurajată şi ca atare repetată în 
contexte similare. În plus aceste comportamente ne ajută să atingem anumite scopuri, 
în condiţiile în care  ne permit să iniţiem şi să stabilim o relaţie cu altcineva. 
Competenţele sociale de bază pe care fiecare om ar trebuie să şi le dezvolte sunt 
împărţite în 2 categorii:  

1.Abilităţi interpersonale 
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a) Relaţionare socială 

   - interacţionează cu ceilalţi copii prin jocuri adecvate vârstei 

   - iniţiază interacţiuni cu ceilalţi copii  

   - împarte jucăriile 

   - oferă şi cere ajutor 

   - îşi aşteaptă rândul 

   - utilizează formule de adresare politicoase 

b) Rezolvare de probleme sociale 

   - rezolvă conflictele prin strategii adecvate vârstei 

2.Abilităţi intra-personale 

  - respectă regulile 

  - tolerează situaţiile care provoacă frustrare 

DE CE DEZVOLTĂM COMPETENŢA SOCIALĂ? 

Permite copiilor să dezvolte abilităţi de inter-relaţionare adecvate. Ajută copiii să 
achiziţioneze comporta-mentele necesare stabilirii şi menţinerii relaţiilor 
interpersonale. Competenţele sociale presupun o componentă legată de abilităţile 
interpersonale, precum şi o componentă legată de abilităţile intra-personale de control 
comportamental. În lipsa capacităţii de inhibiţie comportamentală, nu putem vorbi de 
capacitatea copiilor de a-şi aştepta rândul, la fel cum incapacitatea de a respecta regulile 
afectează abilitatea acestora de a se integra în grup. Abilităţile sociale intra-personale 
sunt strâns legate de competenţele emoţionale. Dobândirea strategiilor de reglare 
emoţională favorizează capacitatea de exercitare a controlului asupra propriului 
comportament. În plus, abilităţile de a înţelege emoţiile proprii şi ale celorlalţi şi de a 
le exprima sunt esenţiale pentru stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu ceilalţi. 

Interacţiunile cu copiii de vârstă apropiată  

Standard 1: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive şi de respect 
cu  copiii de                   aceeaşi vârstă sau de vârstă apropiată  

Standard 2: Copilul ar trebui să poată manifesta empatie faţă de copiii cu care 
interacţionează. 

Interacţiunile cu adulţii  

Standard 3: Copilul ar trebui să fie capabil să stabilească relaţii pozitive cu adulţii 

Standard 4: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste încredere şi respect  în 
comunicarea cu adulţii din anturajul său 

Interacţiune în grup  
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Standard 5:  Copilul ar trebui să demonstreze abilităţi de cooperare în interacţiunile de 
grup. 

Respectarea diversităţii  

Standard 6: Copilul ar trebui să fie capabil să recunoască asemănările şi deosebirile 
dintre oameni.  

Standard 7: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste respect faţă de deosebirile 
dintre oameni. 

 Exemple de comportamente privind standardele în dezvoltarea socioemoţională a 
copiilor de vârstă preşcolară 

  I. Dezvoltare socială   Dezvoltarea capacitatii de a interactiona pozitiv cu alţi copii, 
îndeosebi cu cei de vârstă apropiată   

 - să iniţieze o activitate specifică vârstei împreună cu alt copil 

 - să se împrietenească şi să menţină prietenia cu cel putin un copil 

 - să rămână cu grupul şi să nu meargă cu persoane necunoscute 

 - să interacţioneze din proprie iniţiativă in contexte diferite cu copii apropiati ca vârstă 

 - să ofere şi să ceară ajutor altor copii atunci când contextul o impune 

   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DLC  şi DOS. 

Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu adulţii cunoscuţi  

 - să se despartă cu uşurinţă de adulţii cu care sunt obişnuiţi în situaţiile a căror 
motivaţie este justificată (cât timp merge la grădiniţă, când merge într-o tabără şcolară, 
când părinţii lipsesc motivat o perioada data etc. ) 

 - să îşi  exprime afecţiunea faţă de adulţii cu care s-au obişnuit 

 - să răspundă la formulele de salut folosite de adulţi 

 - să interacţioneze cu uşurinţă cu adulţii familiari din comunitate  

 - să manifeste încredere şi relaţii pozitive faţă de adulţii din anturaj  

 - să ceară ajutorul adultului când are  nevoie.  

   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DLC, DOS  şi DPM. 

Dezvoltarea abilităţii de a recunoaşte, accepta, aprecia si de a respecta asemănările şi 
deosebirile dintre oameni  

 - să se joace împreună cu alţi copii diferiţi din punct de vedere al genului, limbii 
vorbite, etniei sau  performanţelor (copiii cu CES) 

 - să  formuleze întrebări despre familia, etnia, limba vorbita, cultura, caracteristicile 
fizice ale celorlalţi;  
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 - să identifice asemănările şi deosebirile dintre persoane după diferite criterii;  

 - să observe că aceeaşi persoana poate avea mai multe roluri sociale (de ex:   mama 
poate fi sora cuiva, este soţia tatălui, este contabil la locul de muncă, vecină cu cineva 
cunoscut) 

   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DLC, DOS, DŞ şi DEC. 

Dezvoltarea capacitaţii de a respecta regulile si de a întelege efectele acestora  

  - să urmeze din proprie iniţativă reguli simple 

  - să îşi aştepte rândul în diverse situaţii 

  - să fie capabil să folosească jocul pentru a explora, exersa şi întelege rolurile sociale  

  - să  anticipeze ce urmează în programul zilnic  

  - să-si adapteze comportamentul în funcţie de regulile diferitelor situaţii;  

  - să participe la activităţile de grup organizate de adulţi.  

    * Domeniile experenţiale  preponderant implicate sunt: DOS, DLC şi DPM. 

Dezvoltarea capacităţii de a-şi asuma responsabilităţi, de a negocia şi participa la luarea 
deciziilor  

 - să utilizeze diferite strategii pentru a participa la joc  

 - să aplice diferite strategii pentru a rezolva adecvat problemele individuale sau de 
grup 

 - să negocieze cu alţi copii rezolvarea unei situaţii cu sau fără ajutorul adultului 

 - să ia în considerare dorinţele si nevoile altor copii 

 - să accepte responsabilităţi şi să le respecte 

   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS şi DLC 

 Dezvoltarea capacităţii de a coopera cu ceilalţi  

 - să se alăture unui grup de copii care desfăşoară o activitate de joc sau de învăţare  

 - să se conformeze deciziilor de grup 

 - să îşi ofere voluntar ajutorul  

 - să îndeplinească o sarcină care contribuie la atingerea unui scop comun  

   * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DPM, DŞ. DEC,DLC şi DOS 

Dezvoltarea abilităţii de a manifesta empatie faţă de alte persoane  

 - să manifeste empatie faţă de suferinţa fizică sau emoţională a altor copii 

 - să alinte copii de vârstă apropiată, alţi membri ai familiei sau prieteni  
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 - să exprime emoţii şi sentimente faţă de personaje din povesti 

 - să recunoască şi să vorbească despre emoţiile celorlalţi 

    *Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS, DLC şi DEC 

II. Dezvoltarea emoţională Dezvoltarea capacităţii de a se percepe, în mod pozitiv ca 
persoană unică, cu caracteristici specifice  

 - să-şi spună corect numele şi prenumele 

 - să folosească corect pronumele  

 - să descrie membri familiei sale 

 - să comunice celorlalţi informaţii despre sine 

 - să cunoască ziua, luna, oraşul, ţara în care s-a născut 

 - să manifeste încredere în sine 

    * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS, DLC şi DŞ. 

  Dezvoltarea capacităţii de a-şi adapta trările şi emoţiile  

 - să-şi controleze emoţiile, iniţial cu ajutorul adultului 

 - să facă faţă unor sarcini dificile fără să manifeste frustrări foarte mari 

 - să aştepte până i se acordă atenţie  

 - să-şi controleze în special impulsurile, sentimentele şi emoţiile negative 

 - să-şi modifice expresia şi comportamentul în funcţie de situaţie 

    * Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt:DOS şi DLC. 

Dezvoltarea capacităţii de a recunoaşte şi de a-şi exprima adecvat o varietate de emoţii  

 - să  asocieze emoţiile cu cuvinte şi expresii faciale 

 - să-şi exprime emoţiile prin joc şi prin activităţi artistice 

 - să comunice celorlalţi, în mod adecvat emoţiile şi trăirile sale 

 - să reacţioneze emoţional într-o manieră adaptativă şi flexibilă în contexte fizice şi 
sociale diferite 

     *Domeniile experenţiale preponderant implicate sunt: DOS, DLC şi DEC 

EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI PRIN CARE S-A URMĂRIT DEZVOLTAREA 
ABILITĂŢILOR SOCIO - EMOŢIONALE A COPIILOR DE VÂRSTĂ 
PREŞCOLARĂ 

“ CUM MĂ SIMT ASTĂZI...”   COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe 
emoţionale 
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COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, 
etichetarea corectă a emoţiilor 

OBIECTIVE -  să identifice şi să conştientizeze emoţiile trăite 

 -  să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale din desen  

DURATA: 10 - 15 minute 

MATERIALE : coli de hârtie, creioane colorate. 

PROCEDURA DE LUCRU: Daţi-le copiilor câte o foaie de hârtie şi creioane colorate. 

Rugaţi copiii să deseneze cum se simt (permiteţi copiilor să folosească orice culoare 
doresc). La final discutaţi desenele împreună cu copiii. Încurajaţi-i să identifice şi să 
denumească emoţiile desenate. 

OBSERVAŢII: Prin această activitate copiii învaţă: 

 -  să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare 

 - Învaţă despre emoţii prin intermediul desenului, o activitate specifică vârstei 

Nu criticaţi desenele copiilor, important este să identifice corect emoţia trăită! 

Acceptaţi şi emoţiile negative ale copiilor ! 

 

“ ROATA EMOŢIILOR”  COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe emoţionale 

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: conştientizarea emoţiilor, exprimarea emoţiilor, 
etichetarea corectă a emoţiilor 

OBIECTIVE -  să identifice emoţiile de bucurie, furie, tristeţe, teamă 

 -  să exprime corect emoţia observată 

 -  să eticheteze corect emoţiile prezentate 

DURATA: 10 - 15 minute 

MATERIALE: „Roata emoţiilor”- un cadran confecţionat din carton care are un braţ 
indicator; împărţiţi acest cadran în 6 părţi egale; prin rotire, braţul indicator se poate 
opri aleator în dreptul simbolului unei emoţii (exemplu: bucuros, supărat, furios, mirat, 
plictisit, plângăcios) şi se va analiza situaţia dată.  

PROCEDURA DE LUCRU: Prezentaţi copiilor „Roata emoţiilor”, explicându-le că o 
vor utiliza într-un joc pentru a înţelege mai bine emoţiile lor şi ale celorlalţi. În acest 
joc, câte un copil va învârti săgeata roţii şi când acesta se opreşte la o emoţie, va încerca 
să identifice şi să reproducă emoţia, să dea exemple de situaţii în care s-a simţit în acest 
fel. Precizaţi că, în cazul în care roata se opreşte tot la aceeaşi emoţie, se va roti din 
nou, pentru a se putea discuta toate emoţiile. 

OBSERVAŢII:   Prin această activitate copiii învaţă: 
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 -  să identifice corect emoţiile proprii şi etichetele verbale corespunzătoare 

 -  copiii achiziţionează cuvinte care denumesc emoţii 

Nu uitaţi să lăudaţi copiii pentru recunoaşterea şi etichetare corectă a emoţiilor! 

 

SĂ NE JUCĂM “ DE- A ASCULTATUL”   COMPETENŢĂ GENERALĂ: 
competenţe sociale 

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii 

OBIECTIVE  -  să asculte ceea ce spun ceilalţi copii 

  -  să înveţe să-i asculte pe ceilalţi fără să-i întrerupă 

  -  să - şi aştepte rândul într-o conversaţie 

DURATA: 15 - 20 minute 

PROCEDURA DE LUCRU: Aşezaţi copiii în cerc. Rugaţi 2 copii să vină în faţă. Mai 
întâi încurajaţi copiii mai sociabili să povestească. Astfel cei mai timizi vor putea urma 
exemplul colegilor. Fiecare copil va trebui să povestească pe scurt despre o activitate, 
o jucărie sau orice altă preferinţă (“ Care este animalul tău preferat? ”, “ Cu ce îţi place 
să te joci?” ) .Încurajaţi fiecare copil să povestească despre preferinţele sale. Apoi cereţi 
copilului care l-a ascultat să descrie ceea ce a spus celălalt. Schimbaţi rolurile: cel care 
a vorbit va asculta, iar cel care a ascultat va fi cel care va vorbi. Asiguraţi-vă de faptul 
că toţi copiii au participat la această activitate. 

OBSERVAŢII:   Prin această activitate copiii învaţă: 

 - exersează comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de 
prietenie 

 - învaţă să dobândească capacitatea de a iniţia interacţiuni vârstei 

 - copiii se cunosc mai bine şi învaţă faptul că o relaţie presupune reciprocitate 

Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta! 

Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi! 

 

“NE JUCĂM ÎMPREUNĂ”  COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale 

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: cooperare în joc, comportamente prosociale 

OBIECTIVE  -  să - şi dezvolte abilităţile de cooperare 

  -  să exerseze abilităţi de împărţire a jucăriilor,de cerere şi de oferire a ajutorului de 
aşteptare a rândului 

  -  să rezolve prin negociere problemele care pot să apară în grup 
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DURATA: 10 - 15 minute 

MATERIALE: imagini decupate din reviste, lipici , carton 

PROCEDURA DE LUCRU: Împărţiţi copiii în grupuri de 4 - 5 copii. Împărţiţi fiecărui 
grup imagini 

decupate din diverse reviste şi lipici. Spuneţi copiilor că va trebui să lucreze împreună 
şi să lipească imaginile pe poster. Încurajaţi copiii să împartă, să - şi aştepte rândul, să 
ofere sau să ceară ajutor. 

OBSERVAŢII:  Prin această activitate copiii învaţă: 

 - să exerseze comportamentele care facilitează stabilirea şi menţinerea relaţiilor de 
prietenie 

 - învaţă să dobândească capacitatea de a se implica în jocurile celorlalţi 

- copiii sunt încurajaţi să transfere ceea ce învaţă în jocul cu părinţii şi în alte 
contexte(copiii de aceeaşi vârstă)  

Lăudaţi copiii pentru comportamentele de cooperare manifestate pe parcursul 
activităţii ! 

Expuneţi posterele copiilor în sala grupei sau într-o altă locaţie unde pot fi văzute! 

 

“ SCHIMBĂ LOCUL ! ”   COMPETENŢĂ GENERALĂ: competenţe sociale 

COMPETENŢĂ SPECIFICĂ: iniţierea interacţiunilor cu ceilalţi copii  

DESFĂŞURAREA JOCULUI: Copiii stau în semicerc pe scăunele. Copilul care nu 
are scaun merge la un coleg, îi spune numele,dă mâna cu el şi acesta îi cedează locul 
dacă a ghicit numele. 

Folosiţi acest gen de activităţi ca modalitate de a face tranziţia de la o activitate la alta! 

Reamintiţi copiilor să păstreze liniştea pe parcursul acestei activităţi! 

 

STRATEGII DE DEZVOLTARE A   COMPETENŢELOR SOCIO - EMOŢIONALE 
ÎN RELAŢIA EDUCATOR – COPIL 

Obţineţi informaţii despre activităţile preferate şi preocupările copilului . Ascultaţi ceea 
ce spun copiii şi încurajaţii să vorbească despre ei înşişi .Transmiteţi mesaje verbale şi 
non – verbale consistente . Participaţi la jocurile copiilor .Oferiţi copiilor libertatea de 
a alege jocurile şi descrieţi acţiunile lor .Organizaţi diferite sectoare de joc şi puneţi 
copiilor la dispoziţie cât mai multe jucării . Implicaţi părinţii în educaţia copiilor 

         - stabiliţi şedinţe sau întâlniri individuale 

         - utilizaţi carneţele sau telefonul pentru a informa părinţii 
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         - organizaţi activităţi în care să fie implicaţi şi părinţii  

Stabiliţi o relaţie de parteneriat cu părinţii  

         - discutaţi deschis probleme de comportament împreună cu părinţii 

         - criticaţi comportamentul copilului si nu copilul 

         - Încercaţi să obţineţi părerea părintelui în legătură cu problema 

         - orientaţi-vă pe identificarea unor soluţii 

         - monitorizaţi împreună cu părintele progresele copilului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Ştefan A. Catrinel & Kallay Eva - “Dezvoltarea  competenţelor emoţionale şi sociale 
la preşcolari”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2007 

Vernon, A. - “Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţional - emotivă şi  
comportamentală”, editura ASCR, Cluj Napoca, 2006 

Waters, V. - ” Poveşti raţionale pentru copii”, Editura ASCR, Cluj Napoca,  2003 
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Importanța sărbătorilor de Crăciun în familie 

 

Prof. înv. primar PĂDURARU MONICA CECILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GALAȚI 

 
 
        Clipele de sărbătoare constituie pentru orice familie un timp și un spațiu alocat 
acestui „a fi împreună în familie” în tot ceea ce înseamnă pregătiri, cumpărturi, 
decorări, dar mai ales în a împărtăși gânduri, sentimente, bucurii, dorințe. Dincolo de 
climatul strălucitor specific lor, esența lor constă în emoție.  
        Este mult mai plăcut să sărbătorești evenimentele înconjurat de iubire...de caldura, 
pe care ți le oferă din plin familia. Copiii sunt încântați de aceste sărbători, îi implicăm 
chiar în anumite activități și la școală, cum ar fi împodobitul bradului în sala de clasă 
cu ornamente realizate chiar de ei. Anul acesta am încercat să confecționăm ornamente 
din material reciclabile astfel am militat pentru protejarea mediului înconjurător. Au 
fost încântați în momentul în care au așezat în brădut ornamental realizat de mânuțele 
lor. 
         Iată câteva activități pe care cei mici le adoră să le realizeze împreună cu părinții: 

 Împodobitul bradului  
De multe ori așteptăm ca cei mici să adoarmă și apoi să împodobim bradul în liniște, 
copiilor le place să pregătească singuri pomul de Crăciun și să-l aștepte pe Moș. E bine 
să alegem o zi specială pe care să o respectăm în fiecare an fie că este Ajunul, fie că 
este ultima sâmbătă înainte de Crăciun. Este un obicei ce se va transmite între generații. 

 Scrisoarea către Moș Crăciun 
Este o tradiție care se poate păstra și peste ani, chiar și atunci când copiii nu vor mai 
crede în el. Va face parte din magia Crăciunului și, în plus, vă va dezvălui întotdeauna 
dorințele cele mai ascunse ale lor. În clasă am realizat scrisoarea cu elevii pe support 
fizic dar și în format digital cu dorințe folosind aplicația Canva în cadrul unui proiect 
eTwinning pe care îl avem în desfășurare. 

 Masa festivă de Crăciun 
Nu contează dacă este vorba de prânz sau de micul dejun. Important este să o petrecem 
în familie, cu cei dragi si cu aceleași feluri de mâncare preferate de toți. Nu uităm să 
adugăm în meniu ceva special care să le aduca aminte copiilor peste ani de Crăciunul 
copilăriei: o prăjitură personalizată, plăcinte cu răvașe sau orice altă delicatesă. 

 Mersul la colindat 
Acest obicei este pregătit chiar de la școală. Am învățat colinde și i-am colindat pe 
părinți în mediul online pe grupul clasei. Recomand părinților să meargă împreună cu 
cei mici pe la vecini și rude cu colindul. Copiii se vor bucura de această tradiție și vor 
fi fericiți să dea reprezentații în fața bunicilor, a mătușilor și unchilor, iar la final să 
numere cadourile pe care le-au primit. 
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 Luna cadourilor 
Atmosfera de sărbătoare trebuie să cuprindă toată luna decembrie nu numai Ajunul 
Crăciunului. Vă recomnd să începeți distracția de la începutul lunii și faceți o tradție 
pentru fiecare week-end. Astfel, copiii vor simți atmosfera de sărbătoare mai mult timp 
și se vor bucura de doua ori mai mult pentru că vor lua parte la pregătiri. 

 Fursecuri și lapte pentru Moș Crăciun 
Copiii vor fi încântați să pregătească alături de părinți o mică gustare pentru bătrânul 
Moș. Chiar si atunci când vor crește mari se vor bucura să stea alături și să ajute să 
faceți deserturi delicioase și speciale pentru Ajun. Lăsați-i să se bucure de Sărbătoare 
și coaceți împreună fursecuri sau biscuiți în forme speciale. 
        Sfat pentru părinți: „Crăciunul nu înseamnă TV. Creează un program de sărbători 
de aşa natură încât să nu laşi ca televizorul să fie regele Crăciunului. Adevăratul spirit 
al acestei sărbători nu are nici o legătură cu mesajele şi tipurile de programe ce se 
difuzează pe posturile de televiziune în zilele de Crăciun. Fii selectivă cu privire la cât 
de mult timp petreceţi în faţa televizorului, şi cât fără TV. Găseşte un echlibru!” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bibliografie: 
 
https://www.gandeste-pozitiv.ro/traditii-de-craciun-familie/ 
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https://www.canva.com/design/DAE026mgqyM/PxyC3rnecfKpNghlsnhF3w/edit 
https://www.facebook.com/100003335972991/videos/pcb.1109825683105663/10664
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ROLUL PARTENERIATULUI CU PĂRINȚII   

ÎN FORMAREA COPILULUI PENTRU SOCIETATE 

                                                                                   
Prof. Palade Manuela Elena      

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” 

Grădinița cu P. P. „Crai Nou”, Bacău 

     
 
        Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori 
de om și viață.  (Nicolae Iorga)           
        Tot mai mult ne orientăm spre o „pedagogie a trăirilor”, bazată pe cooperare şi 
participare, în care prioritară nu mai este  asimilarea informaţiei. Doar o educare a unei 
gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi va avea ca, 
consecinţă o mobilitate intelectuală şi  creativă, dar și o formare de atitudini, capacităţi 
şi  comportamente. Pentru atingerea acestui deziderat, e nevoie de un demers complex, 
de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi implicare. 
         Educatoarea are privilegiul de a avea cea mai nobilă specializare, întrucât 
lucrează cu cea mai de preţ „sămânță ”a  poporului român – tânăra generaţie – care 
înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui măreţ 
obiectiv , fără sprijinul familiei și a comunității. 
         Activităţile educative sunt eficiente, când se realizarea unui parteneriat „de 
facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de valori, 
atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: copii, dascăli, 
familie, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 
          După o experiență de peste 3 decenii am constatat , că beneficiile parteneriatului 
sunt: 

 Cele două instituţii(grădinița-/școala- familia) îşi cunosc mai bine nevoile şi 
ofertele, acţionând în consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 

formării unei mentalităţi care să reflecte : demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă, creaţia proprie, ajutor comunitar ,eroii neamului(istorie), tradiții și 
obiceiuri statuând, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi copiii; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 

        Este necesară  înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 
 Barierele, de orice fel, în comunicarea  interpersonală care conduc la lipsa de 

interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi cu evoluţia propriilor copii; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
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 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
         În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ și a mea,educatorul,  cu familia și comunitatea, am  iniţiat şi organizat 
Proiectul educational cu caracter cultural, de voluntariat : „DE LA INIMĂ LA INIMĂ” 
, având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală/ grădiniță-familie şi 
comunitate, evidenţierea potenţialului uman şi profesional al unității școlare, 
sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările şi nevoile acesteia, formarea 
părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse educative. 
          Copilul, în general, este lipsit de încredere în forţele lui. Efortul pe care îl face 
în primii ani de grădiniță 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 sunt  încă mici, și de 
cele mai multe ori lasă totul în seama grădiniței.  

Una din ideile directoare ale învățământului modern o reprezintă preșcolarul 
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 
copiilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor acestora pentru 
anumite domenii.Permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber , 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.  
            Educaţia extraşcolară permite implicarea copiilor în activităţi 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: ,, Bucurii ȋn 
ajunul Crăciunului” , „O carte pentru fiecare copil!“, ”Copii pentru copii”, „Vom fi 
mereu împreună!” ” sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite atât de preșcolari/ elevi 
cât, și de 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, le dezvoltă talentul artistic și creator, dragostea 
pentru citit .  

Acest proiect educațional se constituie și într-un schimb de experienţă între: 
unitățile școlare din mediul rural și urban, diferite generații( preșcolar-elev), copii din 
diferite medii familiale și cei fără sprijin familial.Pentru reușita obiectivelor propuse 
stabilirea unei mai bune comunicări a fost primordială și a condus la realizarea a ceea 
ce se  poate  înţelege prin trainice prietenii , a creşterii prestigiului instituţiilor de 
învățământ și prin colaborare cu părinții/ aparținătorii legali. Prin popularizarea 
activităţilor desfășurate, copiii au prilejul să cunoască medii de viaţă şi muncă relativ 
noi pentru ei, să schimbe idei, să găsească soluţii viabile la problemele cu care se 
confruntă, să lege prietenii, să se joace împreună.  

În concluzie copiii participanți la Proiectul Educațional „ DE LA INIMĂ LA 
INIMĂ”  au avut ocazia până în acest moment să conștientizeze, că în ciuda 
diferențelor dintre ei de tip familial și copiii „defavorizați”de la CASA DE COPII sunt 
capabili de fapte și gânduri frumoase, că știu, că pot, că simt și că merită să fie 
cunoscuți, apreciați, tratați cu înțelegere și respect, acordându-li-se astfel drepturi și 
șanse egale tuturor în procesul de integrare socială și educațională.. 
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 În urma desfășurării proiectului, deși la început de drum, am observat: 
 părinţi mai receptivi la cerinţele grădiniței; 
 părinţii au acordat sprijin susţinut copiilor; 
 părinţii s-au implicat şi educat alături de copiii lor; 
 copiii s-au bucurat de interesul părinţilor pentru a le diversifica activităţile 

din timpul liber: 
 copiii au descoperit în părinţi adevăraţi prieteni; 
 partenerii implicaţi au avut o viziune reală asupra eforturilor 

şcolii/grădiniței în instruirea şi educarea elevilor/preșcolarilor și a 
părinţilor; 

 partenerii vor avea copii mai conştienţi de valoarea individului pentru 
comunitate. 

2. Modalităţi de continuitate după încheierea proiectului: 
 promovarea unor activităţi în școală/ grădiniță ,comunitate, prin mijloace 

media; 
 solicitări din partea părinţilor pentru anumite teme de interes, propuneri. 
 Promovarea  tradițiilor și obiceiurilor fiecărei familii prin desfălurarea în 

aer liber sau on-line a acestora cu implicarea directă a copiilor„ 
defavorizați” de la CASA DE COPII „SFÂNTA  MARIA” sat Barați, 
com. Mǎrgineni, Bacău.. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
Prof .  înv .  primar:  Panescu Anca Mihaela  

Scoala  Gimnazia la  Nr.15-Dr.Tr.  Severin  

                                                                                        

 

Vorbim tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare şi 
participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai ales, 
educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca 
o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării atitudinii, 
a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e nevoie de un 
demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi implicare. 

Profesorului  i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă specializare, 
întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra generaţie – 
care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui 
măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât se va 
dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână o fiinţă 
suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte şi se 
dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de un 
parteneriat , construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de 
valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
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demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor-problemă, a 
conflictelor posibile și a situațiilor de risc în dezvoltarea copilului. 

A fi părinte la începutul mileniului trei, într-o perioadă marcată de profunde si 
rapide transformări sociale, este o misiune din ce in ce mai dificilă. Familia are nevoie 
de sprijin și susținere pentru a rezolva problemele ridicate de creșterea generațiilor de 
astăzi. 

Profesorii și părinții trebuie să învețe unii de la alții, să discute și să aleagă 
împreună alternativele cele mai potrivite pentru copil. 

 Elevii au cele mai mari beneficii atunci când relația între părinți și profesori este 
bazată pe respect, încredere și colaborare. 

Nu este suficient pentru un părinte să participe numai la întâlnirile lunare/ 
semestriale cu părinții organizate în școală pentru a fi considerat implicat în educația 
elevilor. Pentru a sprijini real procesul de învățare al elevului este nevoie să-i ofere 
oportunități de învățare atât acasă, sprijinindu-l la teme, asigurându-i un spațiu optim, 
cât și pe strada sau la magazin, ajutându-l să ia singur decizii și să aplice în practică 
lucrurile învățate. 

Implicarea părinților în sarcina educațională a școlii facilitează procesele de 
adaptare și învățare a copilului și are o contribuție pozitivă atât pentru părinți, cât și 
pentru profesori. Pentru profesori este un ajutor, deoarece prin informațiile pe care le 
primesc de la familie, ei pot cunoaște mai bine elevii și pot îmbunătăți performanțele 
lor pedagogice. Pentru părinți este o experiență formativă, dezvoltând noi abilități 
pentru a trata copiii. În acest fel, profesorii pot învăța atât de mult din partea părinților, 
cât și din partea profesorilor. 

Pe scurt, trebuie să încercăm să încurajăm o colaborare mai strânsă între familie 
și școală, deoarece ambele merg spre același scop, iar elevii îl apreciază 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 

 
 

prof. înv. primar. Pantea Florina-Monica,  

Școala Gimnazială Nr. 16 Oradea 

 

 

Dacă în timpurile strămoșilor noștri actul educațional însemna doar relația dintre 
profesor și elev, respectiv colaborarea dintre aceștia, în zilele noastre lucrurile stau 
altfel.  

Orice cadru didactic are datoria de a conștientiza importanța activităților în care 
să fie implicați și părinții, mai ales pentru că ei sunt cei care dau viață copiilor, ei sunt 
cei care îi îngrijesc și îi cresc, iar acest lucru se întâmplă pe tot parcursul școlar și chiar 
după.  

Părinții trebuie să vadă în școală un partener de echipă în a educa copiii, un loc 
unde se pot duce cu încredere pentru a-și discuta problemele legate de dezvoltatea 
abilităților elevilor, un loc unde să-și știe copiii în siguranță.  Pentru acest lucru sunt 
necesare activitățile extracurriculare în care să fie implicați și părinții.  

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă se pot organiza activități de gătit împreună, de a 
face dulciuri, fursecuri, tot acest timp reprezentând un timp frumos, un timp de calitate 
petrecut împreună cu părinții, copii și cadrele didactice. Cei mici învață artele culinare, 
cei mari se cunosc mai bine, poate chiar se perfecționează „furând” unii idei de la 
ceilalți. Aceste lucruri dezvoltă spiritul de echipă, iar cei implicați în asemenea 
activitate se distrează pe cinste.   

De asemenea, se poate decora împreună clasa cu tematică de iarnă, de a 
împodobi bradul, de a organiza serbări, de a spune poezii, cântece, toate specifice 
tematicii acestei perioade din an.  

Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, de Paște, se pot invita părinții la a decora 
împreună cu copii ouă, de a a face jocuri pe echipe, de a vâna comori, de a face serbări.  

Exemplele pot continua, dar ideea fundamentală nu se schimbă. Familia este 
nucleul societății, familia reprezintă locul unde se naște viața, locul unde copilul prima 
dată va primi dragoste și afecțiune. Școala reprezintă locul care mergând mână-n mână 
cu familia, cu părinții, cu bunicii copiilor va forma viitorul adult, îi va transmite 
informațiile necesare pentru viitor, îl va pregăti pentru viață, pentru societate și 
cerințele societății.  Rolul școlii este de a forma adulți apți pentru a se integra în 
societate, iar acest lucru se poate realiza  având o foarte bună colaborare cu familiile 
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elevilor.  Părinții trebuie să câștige încrederea cadrelor didactice și invers. Copii trebuie 
să câștige încredere în părinții lor și în dascăli. Trebuie să înțeleagă faptul că ei sunt cei 
care le vor binele și cu orice problemă la ei trebuie să se îndrepte.  

Oportunitatea de a lucra împreună cu părinții mereu este o idee bună, în acest 
mod se sudează mai bine relația dintre școală și părinți, iar acest lucru este foarte 
important, mai ales că fiecare elev stă cel puțin  3 ani la grădinița de copii, 12 ani în 
băncile școlii și mai departe va face studii specifice domeniului în care își va dori să 
activeze.  

Sper ca fiecare cadru didactic să facă tot ce poate pentru a atrage părinții în 
asemenea activități, deoarece pe termen lung sunt foarte benefice, iar acest lucru atât 
pentru relația dintre părinți și școală, cât și pentru relația dintre elevi și părinți. 
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Importanța activității educative în parteneriat cu părinții 

 
 

Prof. înv. primar PANTEA IONICA 

Liceul Teoretic Murfatlar, Jud. Constanța 

 

 

          Copiii, părinţii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. Fiind parte 
din comunitate, părinţii o pot influenţa, atât ca indivizi, cât şi ca membri ai unui grup, 
prin contribuirea la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale. 
Prin cunoaşterea de către părinţi a vieţii, activităţii copiilor din școală, ei ajung să 
cunoască nevoile cu care se confruntă aceasta, conducând către desfășurarea multor 
activităţi de îmbogăţire a bazei materiale a unităţii. 
          De ce sunt importante parteneriatele? Deoarece personalitatea umană se 
îmbogăţeşte şi se formează treptat din aspecte cât mai cuprinzătoare ale lumii 
înconjurătoare. În vederea dezvoltării armonioase a personalităţii copilului nu trebuie 
limitat spaţiul şi timpul şcolar, copilul trebuie să primească o tendinţă de expansiune, 
de cunoaştere cât mai aproape de tot ceea ce ţine de mediul natural şi de relaţiile umane. 
Astfel, școala trebuie să adapteze curriculum-ul la contextul local prin atragerea în 
parteneriate a variate persoane sau instituţii din comunitate, care pot contribui la 
realizarea unei educaţii de calitate, cum ar fi: părinţii, membri ai comunităţii, autorităţi 
locale, organizaţii nonguvernamentale, instituţii guvernamentale, agenţi economici, 
instituţii şi agenţii locale etc. Școala colaborează în primul rând cu părinţii copiilor 
pentru asigurarea educaţiei acestora, lucru primordial, dar alături de aceştia, întreaga 
societate trebuie să colaboreze, lucru logic stringent. 
          Familia şi comunitatea influenţează formarea personalităţii copilului, alături de 
școala care asigură maxima comunicare între generaţii. Copilul şcolar mic cunoaşte 
lumea din jur printr-o permanentă comunicare, se ghidează după anumite modele, 
învaţă şi poate să iubească, imită acţiuni până îşi formează propriile valori despre lume, 
despre viaţă 
          Printre preocupările primordiale ale părinţilor a început să se situeze şi buna 
educaţie a copiilor lor, punându-se astfel accetul şi pe educaţia în familie. Astfel, 
munca de învățătoare este pe cât de importantă, pe atât de grea, deoarece nu întotdeauna 
bunele intenţii ale unui părinte privind îndrumarea copilului său sunt juste. De aceea 
strânsa legătură a părinţilor cu școala este foarte importantă, pentru ca, sub îndrumarea 
cadrelor didactice, să transforme mediul familial într-unul prielnic unei dezvoltări 
sănătoase a copilului, astfel încât influenţa favorabilă exercitată în cadrul școlii să se 
prelungească şi acasă. De asemenea prin această colaborare, părinţii pot primi sfaturi 
referitoare la felul cum ar trebui să rezolve probleme educative specifice vieţii de 
familie. Dar nu toţi părinţii recunosc calificarea cadrelor didactice şi faptul că acestea 
le oferă un 24 ajutor, un sprijin. Cu toate acestea, învățătoarele găsesc diverse căi de 
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colaborare, de atragere a părinţilor la un dialog real, având ca obiectiv formarea 
elevului, atât aptitudinal, cât şi comportamental. 
          Construirea parteneriatului educaţional trebuie să pornească de la cadrul didactic 
întotdeauna. El trebuie sa înceapă, în cadrul parteneriatelor cu: familia, alte şcoli, agenţi 
economici, organizaţii nonguvernamentale, cu următoarele activități:  
- şedinţă de orientare a adulţilor la începutul şi pe parcursul anului şcolar; 
 - să trimită invitaţii din timp pentru acţiunile desfăşurate;  
- să manifeste entuziasm şi respect față de viitorii parteneri, ceea ce este benefic pentru 
copii.  
         Întregul demers educaţional este sustinut de un conturat spirit de echipa – elevi, 
cadre didactice, părinţi – şi de un definit climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală 
a elevilor. 
         Aşadar, parteneriatul educaţional este ”singura şansă a învăţământului 
contemporan, unicul mod în care se poate aborda formarea tineretului şcolar în spiritul 
integrării în viaţa socială concurenţială în care competenţele profesionale şi capacităţile 
devin coordonatele esenţiale ale portretului uman, iar comunicarea defineşte putinţa de 
construcţie în domeniul european”. (”Parteneriat în educaţie (programe şi proiecte)”, 
pg.63) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE   

ÎN  PARTENERIAT  CU  PĂRINȚII 

 
AUTOR: PAPUC  CRISTINA  AMALIA  

GRĂDINIȚA P. P. NR. 7 DEVA - STRUCTURA P. N. NR. 3 DEVA 

 
 

O educație eficientă se fundamentează în familie, apoi ea se continuă la grădiniță 
și la școală. Dacă la început educația se realizează prin puterea exemplului, apoi ea se 
desăvârșește prin intermediul cuvântului. 

Responsabilitatea dezvoltării copilului în primele etape ale vieții revine în primul  
rând familiei sale. Este foarte important ca în familie să se ofere copilului modele de 
comportamente pozitive, să exerseze acasă experiențele de învățare acumulate prin 
programul educațional desfășurat la grădiniță, deci să existe o continuitate a actului 
educațional început de educatoare și în familie .  

Pentru ca educația din grădiniță să aibe un randament crescut, este foarte 
important ca programul educațional desfășurat la grădiniță să fie cunoscut și înțeles de 
familie, deci să existe un parteneriat eficient între familie și grădiniță. 

În parteneriatul grădiniță – familie, educatoarei îi revine următoarele: 

-să informeze părinții în ceea ce privește standardele de creștere și dezvoltare a copiilor 
în funcție de vârsta și eventual diferențele remarcate. 

-să asculte cu atenție și să atribuie importanța cuvenită informațiilor primite de la 
părinți despre copii. 

-să contribuie la diseminarea bunelor experiențe educative în rândul părinților. 

-să facă cunoscut părinților scopul și conținutul programului educativ desfășurat în 
grădiniță. 

-să acorde părinților  consiliere individuală și / sau de grup pe teme de educație . 

În parteneriatul grădiniță – familie, părinților îi revin următoarele: 

-să infomeze educatoarea, cu sinceritate, asupra atitudinilor și comportamentelor 
copilului dezvoltate în familie. 

-să continue în familie programul educațional propus de instituția școlară, îmbinând 
armonios atitudinea permisivă cu severitatea și exigența. 

-să participe activ în cadrul parteneriatului familie-grădiniță. 
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-să se situeze permanent alături de copil, să-l sprijine, solicitând chiar asistență 
specializată, atunci când este cazul. 

Modalități de colaborare cu familia: 

Seminarii de informare, urmate de dezbateri, studii de caz, noutăți în domeniu 
legislative etc. 

Acțiuni de consiliere individuală și de grup pe teme de educație în conformitate cu 
evoluția preșcolarului. 

Solicitarea și implicarea familiei în acțiuni extracurriculare cu copiii. 

Realizarea unor activități demonstrative asistate de părinți, respectându-se legislația în 
vigoare.  

Desfășurarea de activități în colaborare cu alți parteneri educaționali : învățători, 
medici, juriști, psihologi, administratori etc. 

 

 

Bibliografie: 

Revista Invățământului Preșcolar  1-2/ 2006, Ministerul Educației și Cercetării, 
Institutul de Stiințe ale Educației. 
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FAMILIA – UN DAR DE PREȚ 

 

Paraschiv Viorica Loredana 

Grădinița cu P. P. nr. 4, Măcin 

 

 

,,Când un tânăr crește frumos, iese parcă din strâmbătate o lume întreagă.”- C. Noica 
 

Familia concentrează, pentru copil, primul univers afectiv și social. Trăsăturile 
și coordonatele personalității se cristalizează în raport cu modelul și natura situațională 
trăită în mod direct, nemijlocit, de copil, în mediul familial, iar atitudinile părinților au 
consecințe durabile asupra personalității în formare a acestuia..În familie se constituie 
sentimentul de apartenență socială.Tot familia este aceea care oferă baza formării unei 
inteligențe emoționale. 
 ,,Regulile se schimbă. Suntem judecați după un nou criteriu: nu după cât de 
deștepți suntem sau după experiență, ci după felul în care ne cunoaștem pe noi și pe cei 
din jur.”-spunea psihologul Daniel Goleman. Inteligența emoțională oferă soluția 
multor probleme cu care ne confruntăm în familie și în societate. În cadrul intim al 
familiei copilul învață ce sunt sentimentele și despre cum reacționează cei din jur la 
sentimentele sale, ce sunt dorințele și temerile și cum să le exprime sau să le 
stăpânească. 
 Modul în care părintele își exteriorizează sau își stăpânește emoțiile și celelalte 
stări sufletești influențează puternic, în mod pozitiv sau negativ comportamentul 
emoțional al copilului . 
 S-au realizat numeroase studii și experimente care au arătat că mediul în care 
este crescut copilul – disciplina severă, indiferența sau căldura – își lasă amprenta 
asupra vieții sale.  
 

După problemele de comunicare întâlnite în cadrul familiilor se disting trei feluri 
de părinți: 

 
1. Cei care ignoră problemele emoționale ale copilului. Le tratează ca pe ceva 

normal și așteaptă ca acestea să treacă fără ca ei să întreprindă nimic. Nu 
reușesc să profite de astfel de momente pentru a crea o punte de legătură între 
ei și copil. 

2. Cei care sunt prea comozi pentru a se implica în problemele celui mic. 
Aceștia, deeși observă starea emoțională prin care trece copilul, îl lasă să se 
descurce singur. Nu oferă răspuns copilului la problemele sale. 

3. Cei disprețuitori, care nu respectă sentimentele copilului. Astfel de părinți îl 
dezaprobă și sunt duri atât verbal cât și prin pedepse. Țipă și nu acceptă 
comentarii din partea lui.  
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Mai sunt, însă, și părinți care văd în problemele emoționale ale copilului șansa 
de a deveni ,,mentori” emoționali ai acestuia. Iau viața sa interioară în serios și încearcă 
să-l înțeleagă și să-l ajute. În situațiile de criză, copilul învață să-și conștientizeze 
sentimentele, să le exprime, să nu se simtă vinovat pentru ele, să elimine ranchiuna și 
să găsească rezolvarea problemei, să-și dezvolte abilitatea de a remedia. Acești copii 
devin mai sociabili, mai prietenoși, se acomodează mai ușor cu școala și profesorii, își 
pot concentra atenția mai bine, sunt echilibrați, cu scopuri și idealuri de viață mai bine 
fixate. 

Copiii care cresc lângă părinți cu un coeficient de inteligență emoțională redus 
vor putea să compenseze acest deficit al personalității lor odată cu dobândirea 
experienței de viață – pentru că viața este complexă și fascinantă, oferindu-ne de multe 
ori conjuncturi în care să ne îmbunătățim punctele slabe-dar vor suferi mai mult. 

Este important ca părinții să nu lase evoluția copiilor la voia întâmplării și să 
investească în educația lor tot ce au mai bun. Cheia stimulării intelectuale și a creșterii 
emoționale a copilului este propriul comportament al părintelui. 

Luînd în considerare situația pandemică actuală, prezența părinților în sala de 
grupă, dialogul față- n față cu educatoarea a fost intermediat de mijloacele tehnice, 
străduindu-ne, de ambele părți ale ecranului să suplinim emoția, empatia ce se naște în 
cazul interacțiunilor directe ,personale. 

Crăciunul este perioada preferată din an a tuturor. Cum îl poți implica și pe cel 
mic în pregătirea pentru această sărbătoare a reprezentat tema întâlnirii on-line cu 
părinții de la grupă. 

Jumătate din distracție constă în planificarea cât mai multor surprize, stabilirea 
meniurilor, decorarea casei, etc. Cei mici vor adora să modeleze biscuiții pentru Moș 
Crăciun, frământând cu degetele micuțe aluatul fraged și aromat. Tot mai multe mame 
înțeleg că ,,dezordinea” din bucătărie, atunci când e implicat un spiriduș cu zâmbet plin 
de ciocolată, reprezintă cel mai de preț dar de Crăciun. Când un copil oferă una dintre 
multele jucării, ce nu mai au loc în sertarul lui, altui copil, experimentează bucuria 
dăruirii. Astfel, copiii învață despre valori morale, emoții pozitive ce însoțesc 
sărbătorile de iarnă. Lista e lungă, asemeni imaginației părinților cu privire la 
activitățile în care pot fi implicați copii acasă, în sânul familiei. Educatoarea are rolul 
de a informa, îndruma sau oferi exemple și informații familiei cu privirea la organizarea 
timpului petrecut cu copiii în familie, astfel încât, acesta să fie și educativ , dar și plăcut 
de ambele părți. 

 
,,Copiii au mai mare nevoie de modele decât de admonestări!” – J. Joubert 
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CRĂCIUNUL, SĂRBĂTOARE IMPORTANTĂ LA ROMÂNI 

 
 Prof. înv. primar, Pȃrlog Florica 

Școala Gimnazială “Mihai Veliciu,, Șepreuș, jud. Arad 
 

 

 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) 

Cele mai așteptate sărbători sunt cele de iarnă, iar dintre acestea sărbătoarea 
Crăciunului. 
La orice vârstă sărbătoarea Crăciunului este percepută ca o sărbătoare a bucuriei care 
face să înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, 
speranța, tot ce are omul  mai nobil. Pe bună dreptate se spune că dacă spiritul 
Crăciunului ar ține tot anul am putea să trăim cu toții într-o lume mult mai bună,am fi 
mai buni,mai iertători,mai iubitori. 

Ca adulți simțim încă mirosul Crăciunului copilăriei noastre, mirosul de 
scorțișoară, nucă și vanilie, care cuprindea întreaga casă în toiul pregătirilor din ziua 
de Ajun. 

Crăciunul este ziua în care s-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte. 
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 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. 
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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. 

Începând cu prima zi de Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblă cu Steaua, 
ei numindu-se colindători sau crai, pe cap având coroane de hârtie colorată. Tot acum 
are loc şi Vicleimul sau Irozii, când tinerii pun în scenă naşterea lui Hristos. Vicliemul" 
sau "Irozii" este datină 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. Colinde 
precum “O ce veste minunată”, “Domn, domn să-nălțăm” sunt cunoscute de noi toți. 
Nu-i așa că și tu mergeai cu colindul când erai mic? Eu am atâtea amintiri frumoase 
din copilărie! In seara de 23 decembrie mă întalneam cu toți prietenii de pe la bunici si 
mergeam împreună la colindat. In fiecare an era o experiență unică! Mi-ar place să 
petrec la un moment dat perioada Crăciunului undeva la țară, unde știu că tradițiile au 
rămas mult mai vii decat în orașe.  

Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce 
reprezintă naşterea lui Iisus şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun 
în viaţă. Se crede că Martin Luther, reformatorul protestant, a fost primul care a aprins 
lumânările din bradul de Crăciun. Venind acasă într-o seară de decembrie întunecată, 
în apropierea Crăciunului, acesta a fost uimit de frumuseţea luminilor care străluceau 
printre ramurile unui brăduţ din faţa casei sale. Luther a împodobit apoi bradul de 
Crăciun din casa sa cu lumânări. 

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. 

In 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. 

Fiecare țară are tradițiile sale de Crăciun, însă eu m-am obișnuit cu tradițiile din 
România. Mi-ar plăcea să cunosc și alte tradiții și obiceiuri poate din țări îndepărtate, 
însă Crăciunul va fi întotdeauna pentru mine așa cum îl știu de când eram mică: 
împodobind bradul, cântând colinde, râzând, ascunzându-mă după pat și pândindu-l pe 
Moș Crăciun. 

 
Deci, Craciunul este o sărbătoare sfântă, care aduce în sufletele oamenilor 

lumina și bucurie. Această sărbătoare este anunțată, prin obiceiul drag copiiilor de a 
merge cu colinda, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. 
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La școală,anual marcăm această sărbătoare prin programe artistice, scenete, 
pastrȃnd obiceiurile și tradițiile  poporului romȃn. 

În fiecare an aștept cu nerăbdare această sărbătoare plină de emoții, insuflându-
le și  elevilor mei același interes pentru magia Crăciunului. 

 
 
Bibliografie:  
 

http://www.traditii.ro/craciun.php?nr_articol=40 
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Magia sărbătorilor de iarnă în parteneriat cu părinții 

 
Prof. înv. preșcolar Pascu Ana-Maria 

Grădinița cu P. P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca 

 
,,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 

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. 

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. Această funcţie are ca finalitate 
integrarea eficientă a individului în societate, acest lucru realizându-se prin formare 
după un anumit ideal de personalitate. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv.  

Părinţii trebuie să vadă în educatoare un partener, nu un adversar. Părinţii trebuie 
să fie interesaţi cum participă copilul la activităţi, cât de des răspunde şi cât de corect, 
dacă răspunde la întrebări, dacă este timid, dacă este atent, dacă deranjează activităţile, 
cum se comportă copilul cu colegii lui, cum se integrează în colectiv, dacă are prieteni, 
dacă se joacă cu alţi copii, ce abilităţi, priceperi şi înclinaţii manifestă, care sunt 
punctele slabe şi punctele forte ale copilului. 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria 
activitate, o 
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educaţie solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între 
copil şi 
mediul necunoscut iniţial. Dragostea, familia, grădinița 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 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. 

Serbările reprezintă o modalitate de colaborare cu familia. În anul acesta, 
datorită situației pandemice pe care o traversăm, serbările nu au putut să aibă loc în 
mod traditional împreună cu părinții, dar copiii nu au fost privați de această bucurie.  

Cu implicarea, colaborarea și ajutorul părinților, serbarea a avut loc în sala de 
grupă într-un cadru festiv, copiii au avut parte de multe surprize, emoție, bucurie, au 
spus poezii, colinde în jurul bradului, iar la final au avut marea surpriză de a veni și 
Moș Crăciun (domnul care se ocupă cu întreținerea, deoarece nu a putut participa 
cineva din afara grădiniței). Copiii au petrecut o zi foarte frumoasă, iar serbarea fiind 
filmată, părinții au avut ocazia de a vedea emoția și fericirea de pe chipul copiiilor. 

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 costruirea unor valenţe estetice 
şi educative deosebite.  

Serbările școlare 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 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. 
  Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe 
correct importanța colaborării cu grădiniţa şi beneficiile acestei colaborări, iar 
implicarea sa în activitatea grădiniţei va fi conștientă, interesantă şi reciproc 
avantajoasă.  
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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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 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

prof. PENU DANIELA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU D. GHICA,  

OLTENITA, JUD. CALARASI 

 

"Copiii sunt mainile cu ajutorul carora atingem cerurile." 
Henry Ward Beecher 

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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  
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La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile 
și defectele lor.     

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților, calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii 
unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și 
fiecare dintre elevi. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

       Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

 

    Prof. înv. preșcolar: Pepa Adriana 

   Școala Gimnazială Domașnea                                      

 
 

„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) 

 

Serbările copilariei, momentele acestea de maximă bucurie,atât pentru copii, cât 
si pentru părinti,întăresc și fortifică sufletele viitorilor adulți. Toate acestea aduc 
lumină în suflete,dau aripi imaginației, entuziasmului și stimulează gândirea creatoare. 
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. 

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. 

Pentru ca o manifestare artistică să-și manifeste scopul, educatoarea trebuie să 
aibă în vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător a 
repertoriului; pregătirea organizatorică (popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei 
vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat). 
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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 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 

Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere 
calme și liniștite în timpul desfășurării acesteia. 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. 

Inceputul iernii în fiecare an aduce pregătirile pentru serbările de Crăciun, care 
pentru copii, reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente dintr-un an. 

Ei bine, dacă pentru copii o serbare este ceva frumos, și după cum am mai spus, 
unul dintre cele mai frumoase momente dintr-un an, cu siguranță o asemenea serbare 
pentru părinți, și pentru educatoarele de la gradiniță înseamnă mult mai mult. 

În primul rând, părinții trebuie să se asigure de faptul că micuții lor își învață 
poezioara foarte bine, și o recita perfect în fața colegilor, în momentul serbării. 

Pe lângă acest aspect, părintii mai trebuie și să se gândească la pregătirea ținutei 
pentru serbare, pentru ca în cadrul unei asemenea serbări, copiii trebuie să fie îmbrăcați 
adecvat. 

Este evident faptul că momentul în care se desfășoară serbarea este unul plin de 
bucurie pentru fiecare părinte, mai ales atunci cand îsi vede copilul pe scenă, recitând 
poezia învățată, însă până în acele momente, fiecare părinte va avea destule bătăi de 
cap, pentru că va trebui să își pregătească foarte bine copilul pentru serbare. 

In primul rând, educatoarele vor alege poezioarele pentru fiecare copil din grupă, 
sau în cazul în care nu se recită poezii, ci se desfasoară o scenetă, trebuie să pregătească 
foarte bine copiii, pentru ca aceștia să își cunoască foarte bine rolul. 

Asadar, din toată această serbare, cu sigurantă copiii vor ieși cei mai câștigați 
pentru că ei nu vor avea altceva de făcut decât să învețe poezia sau textul care li se 
oferă, și să recite poezia, sau să urmeze un rol. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Activități educative organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă 

 
Petcu Ionela-Simona,  

Liceul Tehnologic “Constantin Filipescu”, Caracal, Olt 

 

 

Prin activitățile educative sunt implicați elevii pentru a își dezvolta partea creativă 
și pentru a interacționa si socializa mai bine cu colegii lor și cu cadrele didactice 
angrenate în dezvoltarea acestor activități. Pe lângă diversele șanse de relaxare, aceste 
activități sunt organizate să le cultive elevilor spiritul de competitivitate,  să  utilizeze 
din plin randamentul lor   intelectual și aptitudinile,  să le valorifice  ingeniozitatea și 
voința și, cel mai important, să îi facă să se deschidă în fața celorlalți fără emoție și cu 
dăruire. 

În preajma sărbătorilor de iarnă au fost organizate diverse activități la care au 
participat elevii foarte entuziasmați.  

Obiectivele principale au fost stabilite prin consultarea elevilor care și-au 
exprimat voința de a participa la diferite activități: 

 aprecierea, cunoașterea, păstrarea și continuarea tradițiilor populare 
legate de sărbătorile de iarnă; 

 stimularea creativității si expresivității prin realizarea  unor 
lucrări  plastice(desene), colaje, felicitări, creații literare; 

 valorificarea aptitudinilor creative ale elevilor. 

Pe tot parcursul desfășurării activităților s-a încercat  urmărirea  câtorva 
obiective care să  ducă la sfârșit spre feed-back-ul așteptat și anticipat. S-a propus 
ca elevii: 

 Să cunoască, să păstreze, să aprecieze  și să contribuie la transmiterea 
tradițiilor populare legate de sărbătorile iernii; 

 Să identifice elementele religioase specifice  sărbătorilor de iarnă; 
 Să  asculte și  să prezinte mituri, poezii, povestiri care să ilustreze tradițiile 

și obiceiurile sărbătorilor de Crăciun; 
 Să povestească despre obiceiuri de Crăciun și Anul Nou specifice zonei 

din care provin; 
 Să realizeze desene, colaje, felicitări și alte produse în care să oglindească 

tema proiectului; 
 Să recite versuri despre  sărbătorile de iarnă, de  Crăciun și de Anul Nou; 
 Să interpreteze colinde,  plugușorul, sorcova; 
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 Să-și exprime emoțiile, trăirile şi impresiile. 

Fiecare elev s-a implicat în activități independente de culegere de informații 
referitoare la sărbătorile anotimpului alb, selectarea de poezii și colinde 
potrivite sărbătorilor de iarnă.   

Elevilor li s-a prezentat, în cadrul unei mese rotunde, un material PowerPoint cu 
informații referitoare la tradițiile și obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou din țara si 
din zona noastră. În cadrul atelierului de lectură au fost citite poezii și legende  cu 
scopul de a ilustra  tradițiile și obiceiurile Sărbătorilor de Crăciun. A avut loc o 
dezbatere în cadrul căreia s-au purtat discuții referitoare la informațiile și 
lecturile prezentate. Fiecare elev a prezentat  informații  referitoare la tema activității. 

În cadrul atelierului de creație elevii au realizat decorațiuni, colaje, desene. Au 
fost confecționate  podoabe și ornamente  de Crăciun cu care a fost decorat  bradul din 
clasă.  

Elevii au cântat colinde și cântece de iarnă in școală și au dăruit decorațiuni 
confecționate și au urat "Sărbători fericite" tuturor participanților. În cadrul 
programului artistic au fost recitate versuri religioase închinate sărbătorii de 
Crăciun, s-au interpretat colinde, plugușorul, sorcova. 

Crearea unei atmosfere de sărbătoare  a făcut ca  activitatea să aibă un impact 
deosebit atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice și alte persoane  implicate. 

Profesorii trebuie să fie deschiși spre trebuința de a afla, de a cunoaște, pentru a  
cultiva atașamentul față de școală și învățătură elevilor cât și  dragostea și interesul 
pentru cunoaștere. 

 

Bibliografie:  

Stănciulescu, E., Sociologia educației familiale, Ed. Polirom, Iași, 2003;  

Sterm, H.H., Educația părinților în lume, Institutul pentru Educație al UNESCO, 
E.D.P., București, 1972; 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Parteneriatul școală-familie 

 
prof. Petreanu Cătălin 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, Bacău 

 

 „Copilul nu datorează părintelui viața, ci creșterea”- Nicolae Iorga 

Părinţii 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. 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. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. Şcoala şi familia 
trebuie să găsească o colaborare autentică 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. 

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe părerea pe care o au asupra întâlnirilor din 
mediul şcolar, aceastea 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 implicate, elevii au performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi 
programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi” (Henderson şi Nancy, 1995). Gradul 
de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor influenţează şi rezultatele acestora, 
în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor 
sunt mai mari. Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt 
elevii. 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. 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.  
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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 şi familii 
pot ajuta profesorii în munca lor: perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor, 
îmbunătăţesc programele de studiu și climatul şcolar, îmbunătăţesc abilităţile 
educaţionale ale părinţilor, dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor, conectează 
familiile cu membrii şcolii și ai comunităţii şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 
Părinţii şi profesorii sunt parteneri cu aşteptări diferite. În viitor, şcolile trebuie să 
acorde o mai mare atenţie dezvoltării parteneriatelor cu părinţii, prin crearea unor 
programe de cooperare şi susţinere din partea unor instituţii de profil.  

Comunicarea ar putea fi îmbunătăţită dacă părinţii se simt respectaţi şi valorizaţi. 
Abordarea copiilor şi părinţilor ca participanţi responsabili şi oferirea de suport cresc 
şansele ca aceştia să fie apreciativi. Şcoala recomandă planificarea activităţilor de aşa 
manieră astfel încât să îi motiveze să participe, prin faptul că se ţine cont de orarul 
acestora de lucru, de timpul disponibil sau de anumite condiţii speciale. Misiunea şcolii 
este de a facilita implicarea părinţilor prin înlăturarea barierelor ce ţin de: timp, 
angajamente profesionale sau sarcini domestice. Unii dintre părinţi se simt anxioşi în 
comunicarea cu şcoala pe baza propriilor experienţe din copilărie, alţii se tem să nu 
deschidă subiecte care să le afecteze ulterior copilul, unii simt că sunt depăşiţi din punct 
de vedere academic, chiar jenaţi din acest motiv sau din cauza schimbărilor din mediul 
educaţional (tehnologie, curriculum, evaluare,etc.). Şcoala este responsabilă de 
acordarea unui suport adecvat pentru ca părinţii să depăşească aceste contexte 
defavorizante. 

Şcoala trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca părinţii să cunoască şi să participe 
la activităţi. 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 ocazie 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 ei, 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. 

Fiecare ocazie trebuie valorificată ca situaţie de învăţare pentru părinte/adult. Ea 
trebuie gândită, organizată cu atenţie de către profesor, cu un scop bine definit astfel 
încât şi rezultatele să fie pe măsura aşteptărilor, în beneficiul copilului şi al şcolii. 

Unitatea de acţiune a celor doi factori (şcoală-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 profesori, 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. 
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Serbarea de Crăciun 

                                                                     

Prof. Petrescu Amalia 

Școala Gimnazială Galeșu 

Localitatea Brăduleț, Județul Argeș 

   
 
 

În pragul sărbătorilor creștine când colindul își pornește drumul său de belșug și 
veselie, când lumina pătrunde în suflet pentru clipa cea de taină, elevii școlii noastre 
au ținut să le ureze părinților lor, indirect, gânduri bune și armonie deplină. 

 
Serbarea de Crăciun nu s-a amânat, ci a fost organizată diferit, în funcție de 

contextul pandemic. Pentru a nu trece neobservate aceste sărbători, atât noi, cadrele 
didactice, cât și elevii noștri a trebuit să ne adaptăm vremurilor în care trăim. 

Cu aproape două săptămâni înainte de a intra în vacanța de iarnă, cadrele 
didactice împreună cu elevii noștri au pregătit o serbare adaptată pandemiei ce 
continuă, din păcate, și în acest an.  

La clasa a cărei dirigintă sunt, am stabilit să montăm o piesă de teatru popular-
religios despre miracolul Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. 

În ciuda problemelor ce frământă întreaga planetă, micuții noștri s-au pregătit 
temeinic pentru a această reprezentație. Astfel, rolurile au fost împărțite în funcție de 
încă prea fragedul talent artistic pe care îl au micuții noștri: o fetiță a interpretat rolul 
Mariei- Maica Domnului, Iosif a fost interpretat de un băiețel, cei trei magi au fost 
interpretați de alți elevi care au ținut să-și achiziționeze vestimentația pentru acest 
moment, ceilalți copii au interpretat rolurile de îngeri vestitori, iar rolul de povestitor 
i-a revenit celui mai talentat elev în arta oratoriei. Recuzita a fost gândită și realizată 
de elevii înșiși. Sala de spectacole a fost sala noastră de clasă, fără spectatori, fără 
părinți, fără bunici... 

Piesa de teatru religios a fost completată de tradiționalele colinde specifice 
Crăciunului, precum: Florile dalbe, Bună dimineața!, Cerul și pământul, Iisus, bine ai 
venit!, Steaua, Deschide ușa, creștine!, Domn, Domn să-nălțăm, Colindița, Steaua sus 
răsare. 

Îmbrăcați în haine de sărbătoare, micuții noștri au cântat, au jucat și au colindat 
pentru a aduce spiritul sărbătorilor de iarnă mai aproape. 

Momentul artistic a fost filmat și trimis pe grupul de comunicare al părinților. 
 
Serbarea a avut un real succes, iar copilașii s-au bucurat de felicitări și de darurile 

lăsate sub brad de Moș Crăciun. 
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DESCHIDE UŞA, CREŞTINE! 

 
Prof. înv. Primar Petrican Maria 

Școala Gimnazială ”Ion Pop Reteganul” Reteag, BN 

 

 

Sărbătorile de iarnă sunt cele mai așteptate sărbători de către micii școlari. An 
de an, se pregătesc împodobind clasa cu lucrări specifice confecționate de mâinile lor 
dibace și pregătesc cântece și poezii pentru programul pe care îl prezintă părinților la 
școală și consătenilor la biserica din sat. Este un moment prielnic pentru a reînvia 
obiceiurile de altădată. Îmbracă cu drag straiele populare specifice zonei. Scenariul 
celei mai îndrăgite serbări susținute cu ocazia Crăciunului este cel pe care l-am intitulat  
”Deschide ușa, creștine!” 

    DECOR: se improvizează o cameră ţărănească în care se vor afla un pat ţărănesc, pe 
jos un ţolişor, o masă pe care se află o faţă de masă. Pe masă sunt asezate într-un coş 
mere, pe o farfurie se află cozonac, covrigi, nuci şi pe o tavă sunt pahare. Gazdele sunt 
asezate în jurul mesei, așteptând colindătorii. 

PERSONAJELE: Gazdele – fetiţa și băiatul 

BĂIATUL: 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 găsit cu masa plină, 

Casă nouă îngrjită 

Pentru oaspeţi pregătită 
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Am pus pâine,vin pe masă 

Că astăzi, din casă-n casă 

Iarăşi vin colindători 

Că așa-i de sărbători. 

BĂIATUL: Noi gazdele primitoare, 

Ne-am gătit de sărbătoare 

Să primim colindători 

Fete mândre şi feciori. 

(Un grup de colindãtori sosesc la uşã ) 

Un copil din grup: Să fii gazdă sănătoasă 

Ne primeşti colinda noastră ? 

GAZDA:  Vă primim ! 

Vă primim ! 

Grupul de colindãtori : “Deshide uşa, creştine “ 

GAZDA  Haideţi, oameni buni, poftiţi! 

Lângă noi acum să fiţi 

Că-i seara Ajunului, 

Sfântului Crăciunului! 

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 
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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! 

Gerul iernii ne-a pătruns, 

Dar de-ajuns, tot am ajuns. 

Găzduţă, de nu ne crezi, 

Ieşi afară de ne vezi! 

Nu ieşi cu mâna goală, 

Ci cu covrigei în poală, 

Să vă fie casa, casă, 

Pâine şi colaci pe masă! 

S-aveţi pruncii sănătoşi, 

Dar să fie şi cuminţi 

Să asculte de părinţi! 

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! 
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Şi dacă tot am venit 

Vom petrece negreşit, 

Vom cânta, vom recita, 

Colinde vom asculta 

Şi proverbe, zicători 

Cum e datina la noi. 

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. 

Noi despre Hristos vă spunem 

Ce-a venit ca prunc în lume 
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Să se nască și să crească 

Și-apoi să ne mântuiască. 

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 fig 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, 

Lacrima de fericire 

Imi e singurul tezaur. 

Ţi-o aduc acum-nainte, 

Cu sfială şi ruşine, 

Ai venit cu a ta blândeţe 

Să porţi crucea pentru mine. 

COLIND: “ La Vifleem, colo-n jos” 

Acum în versuri şi cântare 

Vom povesti cum s-a-ntâmplat 

Vestea cea mare: 

Într-o ţară-ndepărtată, 

Betleeem intitulată, 
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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. 
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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 GAZDĂ: Colinda a fost primită 

Şi acum e răsplătită 

Cu mere şi covrigei 

Că aşa e-n obicei. 

Un copil din grup:  Rămâi gazdă sănătoasă 

Noi plecăm la altă casă 

Iar la anul care vine 

Ne-aşteptaţi tot aşa bine. 

Căci noi iarăşi vom umbla 

Pe la case a colinda. 

(Grupul de colindători pleacă) 

BĂIATUL GAZDĂ:  Ce se vede-n depărtare ? 

Parcă soarele răsare. 

Este steaua lucitoare 

Cea purtată de copii. 

Copiii cu steaua:           Gazdă bună şi frumoasă 

Ne primiţi cu Steaua-n casă? 

GAZDA :  Vă primim ! 

Vă primim! 

STEAUA :  Steaua sus răsare 

Ca o taină mare 

Steaua străluceşte 

Pe Domnul vesteşte..... 

 

FETIŢA GAZDĂ : (Împarte mere si nuci la colindători) 
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Dragi copii , veniţi la masă , 

Să primiţi răsplata noastră! 

Iar dacă ne-om aseza 

Împreună-om colinda.( Colindă împreună o colindă cunoscută.) 

FETIŢA GAZDĂ : Foarte frumos aţi colindat.. 

(Copiii pleacă spunând în cor : “Sărbători fericite”.) 

BĂIATUL GAZDĂ:                     Dar la noi la sărbători, 

Ne mai vin colindători. 

Un grup de copii :     (Sosesc cu “Pluguşorul” ) 

Primiţi Pluguşorul ! ? 

GAZDELE : Primim ! Primim ! 

 

Aho, aho, copii şi 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 

Ia sunaţi din zurgălai! 

Hăi, hăi!! 

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. 
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Ia sunaţi din zurgălai! 

Hăi, hăi!!! 

Mâine anul se-noieşte 

Pluguşorul se porneşte 

Şi începe a ura, 

Pe la case a colinda. 

Iarna-i grea, omătul mare 

Semne bune anul are, 

Semne bune de belşug 

Pentru brazda de sub plug. 

Ia sunaţi din zurgălăi 

Să se audă în munţi şi văi! 

Hăi, hăi!!! 

Măi flăcăi, uraţi de bine 

Pentru anul care vine, 

Pentru pace, pentru pâine, 

Pentru ziua cea de mâine. 

Pentru copii sănătoşi, 

Cuminţi tare şi frumoşi, 

Pentru bani şi sănătate, 

Să avem cu toţii de toate. 

Scuturaţi din zurgălăi 

Şi plesniţi din bice, măi! 

Hăi, hăi!!! 

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, 
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Tot la fel să mă iubiţi, 

Tot la fel de dragi să-mi fiţi! 

Ia mai mânaţi, măi flăcăi! 

Hăi, hăi!!! 

Aho, aho, 

Părinţi, bunici, 

Ascultaţi ce zic aici: 

Am venit la colindat 

Şi avem multe de urat 

Stăm aici, cu mic, cu mare 

Să vă face o urare 

Fericire, sănătate, 

De iubire s-aveţi parte! 

Lângă brad, pe lângă foc, 

Să vă umple de noroc! 

Ia mai mânaţi, măi flăcăi! 

Hăi, hăi!!! 

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 
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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 măricei! 

Zurgălăi şi clopoţei 

Mânaţi măi! Hăi! Hăi 

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! 

FETIŢA GAZDĂ : (Împarte mere si nuci la colindători) 

Dragi copii , veniţi la masă , 

Să primiţi răsplata noastră! 

Iar dacă ne-om așeza 

Impreună-om colinda. 

( Colindă împreună o colindă cunoscută.) 

FETIŢA GAZDĂ:        Pentru c-aţi urat frumos 
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Ia luaţi un măr gustos 

Şi cozonac rumenit 

Că-i de mine pregătit. 

(Copiii pleacă urând gazdelor “Sărbători fericite ! “) 

BĂIATUL GAZDĂ : Ce bine-i de sărbători 

Vin mereu colindători , 

Dar ce e cu această larmă ? ! 

( La uşă se apropie capra împreună cu Ţiganul şi Ţiganca ) 

CAPRA : Primiţi capra ?! 

GAZDA : Primim ! Primim ! Poftiţi înăuntru ! 

( Începe jocul caprei , alături se află Ţiganul şi Ţiganca care spune versurile 
următoare în timp ce sar şi ţopăie lângă capră ) 

CAPRA             Ţa , ţa , ţa căpriţă ţa 

Te-am adus din Africa 

Te-am adus cu avionul 

Şi ţi-am dat cu biberonul. 

Asta-i capră din câmpie 

Şi dă lapte în neştire, 

Asta-i capră de la noi 

Şi n-o dau pe patru boi. 

ŢIGANUL :  Ieşi ţigancă de sub pat 

Ia coşarca du-te-n sat 

Adă ceva de mâncat. 

ŢIGANCA :   La ţigan cureci îi place 

Dar eu nu îl ştiu a-l face 

La ţigan trebe-i friptură 

Dar ţiganca nu se-ndură. 

GAZDA : Aţi urat foarte frumos 

Acum odihniţi-vă puţin că tare aţi obosit. 

Ia luaţi câte un măr sau câte un covrigel ! 
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Un copil : La masă ne-am așezat 

Uratul am terminat, 

Iară anul care vine 

Să v-aducă numai bine! 

Vin copiii cu Sorcova : Primiţi cu Sorcova ?   (copiii au in mână crenguţe de brad ) 

GAZDA : Primim ! Primim ! 

COPIII :       Sorcova ,vesela 

Să trăiţi , să infloriţi 

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 ! 

Un copil : Iar acum cu voie bună 

Mic şi mare impreună 

Colindăm cu toţi in cor 

Colinda românilor 

Colindă în cor : “Ce vedere minunatã “ 

Vă mulţumim dragi invitaţi şi vă dorim s-aveţi un binecuvântat şi liniştit Crăciun. 
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25 Decembrie în perspectivă contemporană 

(atelier tematic) 

 

prof. Ramona Petrișor 

 

 

Motto: “Dacă nu ai în suflet Crăciunul, degeaba îl cauți sub brad” (Roy L. Smith) 

 

Coordonator: prof. dirig. Ramona Petrișor 

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic “Independența” Sibiu 

Clasa: a-IX-a B (tehnician operator procesare text imagine) 

Data: 16 decembrie 2021 

Tipul activiății: atelier tematic derulat în cadrul unității de învățământ 

Argument: Nașterea Domnului și Crăciunul reprezintă (în imaginarul social, religios și 
festiv) sărbătoarea prin definiție. Un moment temporal oportun de a (re)aduce din lada 
de zestre a neamului și spiritului românesc, mai aproape de minți, de suflete, de 
înțelesuri, acele datini și conduite (atât interioare cât și exterioare) menite a uni Omul, 
Cerul și Pământul. 

Prin prezentul atelier tematic s-au generat experiențe constructive de învățare, s-a 
asigurat (re)conectarea la esențe. Iar noi, familia clasei a-IX-a B, ne-am dăruit unii 
altora emoții, cuvinte, timp de calitate petrecut împreună, amintiri de neuitat. 

Scop: exersarea∕consolidarea acelor calități, deprinderi și priceperi specifice muncii 
intelectuale având drept finalitate realizarea unor produse care să conducă la 
exprimarea unor trăiri emoționale, atitudinale, comportamentale prilejuite de 
încărcătura simbolică a zilei de 25 Decembrie. 

Obiective:  

►să cultive respectul pentru tradiție; 

►să achiziționeze valori educative și morale creștine; 

►să execute corect și creativ sarcinile primite, relaționând în cadrul grupului de lucru; 

►să exprime în limbaj artistic-vizual cele mai nobile emoții și sentimente;  

►să exprime bucuria reușitei personale, a grupului din care fac parte și a clasei 

Loc de desfășurare: sala de clasă 
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Durata: 90 minute 

Beneficiari direcți: cei 21 de elevi ai clasei 

Beneficiari indirecți: elevi\eleve din celelalte clase, cadre didactice, echipa 
managerială, părinții elevilor\elevelor din clasa a-IX-a B 
Forma de organizare: frontal, pe grupe, individual 
Metode și procedee: expunerea, explicația, conversația euristică, munca în echipă, 
munca în cadrul grupei, munca individuală 
Resurse materiale: acuarele, carton alb și colorat, creioane colorate, creioane grafit, 
foarfecă, 
hârtie creponată, lipici, pensule, plicuri, timbre 
Descriere: realizarea (din carton) a unei cutii poștale magice ( aflată în legătură directă 
cu reședința lui Moș Crăciun din Laponia). Fiecare elevă∕fiecare elev a scris o scrisore, 
cu gânduri și dorințe, adresate Moșului.  
Și pentru că venise vremea de stea și de colindat sufletele, fiecare dintre cei prezenți, a 
elaborat, pentru o persoană dragă, o carte poștală. 
De asemenea, având drept punct de pornire fiecare literă din alfabet, s-a întocmit (în 
variantă contemporană) vocabularul sărbătorilor de iarnă. Activitatea de final, aferentă 
mai sus-numitului atelier tematic, a vizat împodobirea bradului cu câteun obiect-simbol 
realizat de fiecare-n parte. Minuțiosul ritual al împodobirii (cu fundalul muzical 
asigurat de colinde) a însemnat nu doar metamorfoza unui copac aparent banal într-o 
veritabilă operă de artă, ci și păstrarea valorilor și obiceiurilor menite a zidi sărbătoarea, 
pentru totdeauna, în minte și în suflet. Dar a fost și o modalitate de a vorbi “artistic” și 
despre școala în care elevele și elevii găsesc fericirea, inspirația, modelele, sensul și 
rostul. 
Modalități de evaluare:  
►observare sistematică; 
►aprecieri verbale; 
►chestionare; 
►analiza produselor realizate în timpul atelierului tematic; 
►portofoliul atelierului tematic 
Diseminare și finalizare:  
►panou expozițional cu aspecte din timpul derulării activităților specifice atelierului 
tematic 25 Decembrie în perspectivă contemporană;  
►prezentare în cadrul activităților metodice ca exemplu de bune practici 
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Magia sărbătorilor de iarnă – tradiții și obiceiuri 

la Liceul Mihail Săulescu Predeal 

 
 Prof. Petronela Bernicu 

 

 

Magie poartă sărbătorile de iarnă! Magia începe odată cu ziua Sf. Andrei, adică 
a lupului alb când, potrivit tradiției populare, gospodarii fac câte o cruce din ceară pe 
care o lipesc pe coarnele vitelor sau se aduce în casă o icoană a Sf Andrei pentru 
însănătoșirea celor bolnavi. Cu această ocazie, am desenat câteva chipuri ale sfăntului 
românilor.           

 

 La 18 noiembrie/1 decembrie 1918, pe lângă cei 680 de delegaţi aleşi în cele 130 
de circumscripţii electorale ale Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Maramureşului şi 
Sătmarului, în sala Casinei din Alba Iulia, se aflau şi reprezentanţi ai diferitelor 
instituţii şi organizaţii politice, culturale, profesionale, de învăţământ, religioase, 
militare, de femei, de sindicat, delegaţi ai Partidului Social Democrat Român, gărzilor 
naţionale şi ai societăţilor studenţeşti, în total 1.228 de delegaţi. Alţi participanţi "peste 
100.000 de ţărani, muncitori şi orăşeni veniţi din toate părţile unde se vorbea 
româneşte, de la Iza maramureşeană până la Dunărea bănăţeană, din ţara Bârsei până 
la Crişuri" erau adunaţi pe Câmpul lui Horea, aşteptând Rezoluţia Adunării, arată 
lucrările "Istoria României în date" (Editura Enciclopedică, 2003) şi "Scurtă istorie a 
românilor" (Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, 1977).1 

 
1 https://www.agerpres.ro/documentare/2021/12/01/1‐decembrie‐ziua‐nationala‐a‐romaniei‐‐823251  

1086



  Ziua de 1 Decembrie, ziua de suflet a românilor, a fost sărbătorită la ora Arte și 
abilități, prin realizarea drapelului României și a portului național, după cum urmează:      

 

 6 decembrie este ziua copiilor, când este interzis să se facă treburi casnice, să 
prelucrezi lîba sau să mături gospodăria, conform tradiției. Pe 6 decembrie nu se coase 
şi nu se tricotează.La sărbătoarea Sf.Nicolae  nu ai voie să dormi, altfel te vei simţi 
amorţit tot anul următor. Moșul aduce cadouri pe care le pune în cizmulițele 
confecționate de copii.  

 

25 decembrie este sărbătoarea cea mai așteptată de copii. Crăciunul a devenit o 
sărbătoare a familiei. În anul 264, Saturnaliile au fost sărbătorite în  25 decembrie şi 
împăratul roman Aurelian a proclamat această dată "Natalis Solis Invicti", festivalul 
naşterii invincibilului Soare2. Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se 
păstrează cel mai bine şi în satele româneşti. Pe lângă mesajul mistic, multe obiceiuri 
practicate sunt legate de cultul fertilităţii şi de atragerea binelui asupra gospodăriilor. 

Elevii mei  au cîntat colinde, am pictat îngerași și trandafiri sacri la Biserica din oraș, 
precum și oameni de zăpadă, globuri-mandală etc, in cadrul orelor de arte vizuale, la 
școală. 

 
2 https://www.digi24.ro/magazin/timp‐liber/cultura/semnificatia‐zilei‐de‐25‐decembrie‐de‐la‐nasterea‐lui‐iisus‐pana‐
la‐obiceiul‐de‐a‐darui‐cadouri‐1236423  
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Mulțumesc mult părinților pentru participarea la activitățile educative din acest 
semestru! 
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Educatia în spațiul familial 

 

 

Petrovici Cristina Alina 

Scoala Gimnaziala Comuna Foeni, Jud. Timis 

 
În general, termenul de educaţie parentală, acesta denumeşte, în sens larg, 

”programele, serviciile şi resursele destinate părinţilor şi celor care îngrijesc copii, cu 
scopul de a-i sprijini pe aceştia şi de a le îmbunătăţi capacitatea de a-şi creşte copiii” 
(Carter, 1996). Într-un sens mai restrâns, educaţia parentală se referă la programele 
care ajută părinţii să îşi dezvolte şi să îşi îmbunătăţească abilităţile parentale, să 
înţeleagă dezvoltarea copilului, să înveţe să reducă stresul care poate afecta 
funcţionalitatea parentală, şi să înveţe să folosească modalităţi alternative de abordare 
a situaţiilor dificile întâlnite cu copiii. 

În România, educaţia parentală a început să se dezvolte la sfârşitul anilor ’90, 
odată cu desfăşurarea primelor programe de inspiraţie internaţională. În 1998, 
Programul „Educaţi aşa”, furnizat de Fundaţia Copiii Noştri, după un model iniţiat de 
Institutul Olandez pentru Îngrijiri şi Bunăstare (NIZW) a constituit un program pilot 
experimentat împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în trei judeţe. În anul 2000, 
cu sprijinul UNICEF, programul a fost dezvoltat timp de 5 ani până a ajuns să fie 
implementat în toate judeţele din ţară. Începând cu anul 2005, programul „Educaţi aşa” 
a fost preluat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2000, ca Program 
Naţional de Educaţie Parentală în Învăţământul Preşcolar (UNICEF, 2009). În anul 
2000, programul „Cum să devenim părinţi mai buni” (furnizat de Holt România) a fost 
dezvoltat concentrându-se asupra părinţilor cu copii de vârste 0-3 ani, după modelul 
Birth to Three din SUA; după aproximativ 10 ani de adaptare, a fost extins la categoria 
părinţilor cu copii şcolari. Şi acest program a beneficiat de la început de sprijinul 
Unicef, fiind un program care a cunoscut o dinamică accelerată atât în ceea ce priveşte 
adaptarea la diferite categorii de părinţi, cât şi în privinţa dezvoltării unui sistem 
propriu de formare a educatorilor parentali, de supervizare şi acreditare a acestora 
(Unicef, 2009). 

Scopul educaţiei parentale este de a dezvolta relaţiile dintre părinţi şi copii prin 
încurajarea comportamentelor de sprijin ale părinţilor şi modificarea 
comportamentelor nonproductive sau vătămătoare (Small, 1990). Programele de 
educaţie parentală îşi propun, în general, să dezvolte la părinţi comportamente noi, 
pozitive, pe de o parte şi să elimine o serie de comportamente care afectează 
nefavorabil dezvoltarea copilului, pe de altă parte. Small (1990) operează cu diferenţe 
în ceea ce priveşte educaţia parentală şi sprijinul parental. Ca entitate de sine stătătoare 
sau în combinaţie cu alte programe, educaţia parentală ajută părinţii să-şi dezvolte şi 
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să-şi îmbunătăţească abilităţile parentale, să înţeleagă dezvoltarea umană, să alterneze 
abordările în creşterea copiilor şi să înveţe tehnicile pentru a reduce stresul care 
subminează funcţionarea parentală (Small, 1990).  

Educaţia parentală pune accent atât pe îmbunătăţirea exercitării parentalităţii, cât 
şi pe latura terapeutică de reducerea a tensiunilor generate de îndeplinirea rolurilor de 
părinte. Scopul sprijinul parental de a îmbunăţi capacitatea părinţilor de a valorifica 
resursele dinafara familiei pentru propria bunăstare a lor şi a copiilor lor.  

Considerăm că aceste diferenţe surprinse de autor sunt utile pentru clarificarea 
modului în care educaţia parentală răspunde unor nevoi şi produce anumite efecte. În 
România există deseori confuzii în ceea ce priveşte educaţia parentală: deseori, orice 
intervenţie asupra părinţilor (consiliere, sprijin moral, grupuri de suport, informare etc.) 
sunt considerate a fi activităţi de educaţie parentală. Pe măsură ce părinţii participă la 
programe de educaţie parentală devin mai capabili să ofere o îngrijire mai atentă a 
copiilor.  

Nu-i suficient doar să informezi oamenii şi ei să înţeleagă mesajele transmise în 
diferite campanii de informare pentru schimba comportamentele. Cele mai citate 
exemple în literatură sunt cele legate de comportamentele în sănătate şi cele subsumate 
conceptului de stil de viaţă; astfel, în ciuda nenumăratelor campanii de informare şi 
educare, fumătorii nu-şi modifică comportamentul, persoanele care-şi agresează 
membrii familiei nu devin mai puţin agresivi sau mai puţin violenţi, părinţii care-şi 
neglijează copiii nu devin mai atenţi faţă de aceştia etc.  

Producerea unor schimbări la nivelul comportamentelor presupune înţelegerea 
complexă a culturii, factorilor personali şi sociali, asigurarea unor contexte de 
interacţiune şi control social capabile să motiveze şi să susţină schimbarea. 

 

Bibliografie: unicef.org 
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Spiritul și magia sărbătorilor de iarnă 

 
Prof. Înv. Preșc.: Petruș Violina 

G. P. P. Nr. 53, Oradea 

 
 Spiritul sărbătorilor este de fapt magia care ne vrăjește tot anul. Indiferent de 

vârstă, peste 90% dintre 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 perfect curați, astfel încât să 
primim cadoul mult visat: dulciurile. Magia continua a doua zi, fie în curtea școlii, a 
blocului sau unde ne reuneam, noi, copiii și începeam fiecare să ne lăudăm cu ce am 
primit.  

Tine-ți minte cum exageram, cum ascundeam dacă Moș Nicolae ne-a lasat 
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 prezenta tuturor.  

Majoritatea activităților care se desfășoară în această lună, în special etapa 
premergătoare Crăciunului și Anului Nou presupune o muncă de echipă, însa atenție, 
nu o corvoadă. Ci dacă ne gândim că rezultatul acestor activități este o perioadă 
mirifică, atunci rezultatul acoperă orice efort. Însă, care este momentul decisiv care ne 
ajută să intrăm în spiritul săbătorii definitiv? Zăpada. Crăciunul fără zăpadă parcă nu 
ar fi Crăciun. Pătura albă de omăt care se așterne uniform peste peisaj declanșează 
„fiesta”.  

Apoi esențială este vacanța de la școală, concediul de la serviciu, astfel că avem 
timp liber pentru a savura fiecare moment. Așa că dacă sunteți copii lăsați laptopurile 
și jocurile pe calculator și TV și în momentul în care cad primii fulgi de zăpadă și iesiți 
afară și savurați fiecare moment. Întipăriți-vă în minte mirosul zăpezii, adierea rece pe 
obraji, memorați aceste clipe deoarece vă vor urmări toată viața și pe măsură ce veți 
crește vă vor ajuta să iubiți și mai mult această perioadă frumoasă a anului. Și nu uitați: 
întocmiți lista pentru Moș Crăciun, asta dacă ați fost cuminți.  

Dacă ești adult nu înseamnă că spiritul sărbătorii nu te emoționeaza la fel de mult 
ca și pe un copil. În prezent a intra în spiritul sărbătorilor este mult mai ușor. Reclamele 
la TV devin tematice, aproape în orice reclamă Moș Crăciun este un lait motiv, 
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începând de la debutul lunii decembrie pe majoritatea posturilor TV și în sălile de 
cinema majoritatea filmelor, inclusiv cele animate au ca și principal subiect Crăciunul, 
Moș Crăciun, etc. Filme care nu s-au demodat de-a lungul timpului încă fac audiențe. 
De exemplu seria „Singur acasă”, o serie a anilor 1990 încă atrage în fața ecranului 
milioane de telespectatori an de an. „Poveste de Crăciun”, o poveste clasică bazată pe 
romanul scris de Charles Dickens, a revenit în atenția spectatorilor cu ajutorul noii 
tehnologii, 3D.  

Nu ai cum să nu simți pulsul sărbătorilor, privind aceste filme. Însă cel mai 
antrenant factor îl reprezintă magazinele și modul în care sunt decorate. Munca unei 
întregi echipe de designeri și al echipei de marketing poate influența evoluția 
economică a magazinului în luna cadourilor. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ÎMBRĂCATE ÎN COLINDE 

 
Prof. Petruț Mirela 

Şcoala Gimnazială “Ion Pop Reteganul” Sîncel, Judeţul Alba 

Școala Gimnazială “Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, Județul Alba 

 
 

    Tradiţie scumpă sufletului românesc şi creştinesc, colindele vin din adânc de 
istorie creştină, tot aşa cum vin şi din adânc de istorie românească. 

 Colindele s-au născut odată cu creştinismul, iar autorii versurilor ca şi ai 
melodiilor au rămas necunoscuţi. Poporul, credincioşii sunt autorii cuvintelor şi tot ei 
sunt cei care au găsit cele mai potrivite melodii care să îmbrace cuvintele în aşa fel 
încât să atingă cu ele cele mai profunde coarde ale simţirii noastre creştineşti. 

  Cuvintele colindelor vin din teologia Naşterii Domnului. Ele au fost primele 
tratate de teologie exegetică, primele comentarii biblice, primele istorii ale 
creştinismului. 

Colindele cuprind toată teologia creştină pe înţelesul tuturor.  

Pentru cunoaşterea tradiţiilor populare, îmbrăcate în colinde, trebuie mai întâi 
cunoscut locul de unde provin ele şi modul de păstrare a lor. Satul românesc a fost 
acela, care de-a lungul timpului a reuşit să păstreze cea mai mare parte a bogăţiei 
spirituale a poporului român. Chiar dacă a evoluat mult şi are un caracter modern, casa 
tradiţională, cu atelajele goospodăreşti, cu anexele specifice locuinţei săteşti reprezintă 
izvorul sensibilităţii şi spiritualităţii româneşti, şi care nu trebuie să moară, ci să 
trăiască cu obiceiurile şi datinile sale. 

  Aici, in satul românesc, deşi foarte rar şi în mod deosebit cu prilejul unor 
evenimente religioase sau culturale, îşi găseşte locul şi portul popular de o valoare 
nepreţuită în sufletul românesc adevărat. Costumul popular românesc se găseste păstrat 
la loc de cinste în lada de zestre a mamelor sau bunicilor noastre, nelipsită din casa 
ţăranească. El este purtat deopotrivă de fete, flăcăi şi bătrâni la hora satului, care este 
un prilej deosebit, în care toţi locuitori satului se întâlnesc şi care, aşa cum spunea 
Zaharia Stancu, în „Desculţ” e „un joc de stăpâni ai pământurilor şi ai munţilor, ai 
apelor, ai izvoarelor, ai văzduhurilor, joc de oameni slobozi şi fericiţi”. Hora, ca dans 
popular, nu este doar o înlănţuire de braţe, ci şi o înlănţuire de idei, de sentimente şi 
năzuinţe. Îmbinarea mişcărilor de dans popular, cu strigături melodice de autenticitate 
şi frumuseţe din care provin, prilejuind totodată şi mijloc de etalare a costumelor 
populare. 

  Românul ancorat în cursul tumultuos al vieţii trece uneori nepăsător pe lânga 
comorile neamului său. 
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  Sărbatorile de iarnă sunt prilejul cel mai potrivit ce-i incarcă sufletul de 
frumuseţe portului şi autenticitatea colindelor şi obiceiurile de odinioară. 

  Ajunul Crăciunului (24 decembrie) oferă posibilitatea unirii locuitorilor în 
ţinuturile natale odată cu obiceiul umblatului în colindeţi (piţărăi). Piţărăii pornesc 
după tradiţie dintr-un capăt al satului, curat imbrăcaţi, cu săcuie după gât şi în mână cu 
colinde, sub comanda vătafilor, din poartă în poartă, primind colaci, nuci, mere şi 
dulciuri. Anunţarea gospodarilor de venirea  piţărăilor este fie prin diferite 
onomatopee, dar mai ales prin strigături care diferă, dau noi semnificaţii, de la zonă la 
zonă sau de la sat la sat în aceeaşi zonă. 

    „Bună-i ziua lui Ajun 

     Da-i mai bună-a lui Crăciun 

     Steagul cât casa 

     Putina cât masa  

     Mănuşile cât măturile 

     Fuioarele cât răşchitoarele 

     Ce-i în casă să trăiască 

     Ce-i afar să izvorască 

      La anul şi la mulţi ani!” 

  Tradiţiile de iarnă au păstrat nealterate legendele, ce circulă de veacuri 
referitoare la Naşterea Domnului, legende ce vorbesc şi de participarea animalelor ce 
a marcat lumea creştinătăţii. Astfel, în legende, boii sunt binecuvântaţi de Fecioara 
Maria să mănânce puţin, să fie sătui, iar caii pentru că au îndrăznit să mănânce fânul 
de pe trupul gol al copilului sfânt au fost bestemaţi să nu se sature niciodată şi să aibă 
carnea tare şi aţoasă. 

 În credinţa populară, Moş Crăciun este personajul zeităţii care murea ca să 
renască la intervalul 365 zile, începând şi sfârşind în ziua de 25 decembrie. 

 Crăciun, frate cu Moş Ajun, s-a născut înaintea tuturor sfinţilor şi are puteri de 
zeu, dar şi trăsături de ţăran, şi s-a  împotrivit naşterii lui Iisus Hristos fiindcă ştia că 
aceasta implică moartea Sa. 

 Crăciunul este prima mare sărbătoare a anului când în prima parte a zilei 
familiile merg la biserică, iar în a doua parte a zilei participă la horele satului. Ultimile 
zile ale Crăciunului sunt rezervate primirii finilor de către naşi şi a nepoţilor de către 
moşi. Acest obicei străvechi a dăinuit peste ani şi presupune ducerea ploconului ce 
cuprindea pâine, zahăr, orez, ulei, curcan, spetie, în funcţie de posibilităţi.  

 Pomul de Crăciun împodobit, în preseara sărbătorii, aminteşte de zeul care 
moare şi renaşte în perioada solstiţiului de iarnă, iar în jurul lui se cântă minunatele 
colinde româneşti. 
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 Despre împrejurările istorice ale apariţiei obiceiului colindatului V. Kernbach 
afirma: „nu se poate stabili, pe baze documentare, nici un prototip al colindului la daco-
geţi sau la traci. Avem însă dovezi netăgăduite din epoca romană”. Obiceiul se leagă 
de accepţiunea arhaică a sărbătorilor ca sfârşit al ciclului temporar şi totodată început 
al noului an. Indiferent de unde şi de când vin colindele, cu măşti sau  fără măşti, ele 
ajung la inima românilor din toate colţurile lumii. 

 Colindatul cu măşti încă nu se ştie cu precizie dacă a fost preluat prin intermediul 
romanilor, tracilor balcanici sau este autohton şi este răspândit pe întreg teritoriu 
românesc. „Animalul reprezentat prin mască este o fiinţă numerală cu însuşiri sacre şi 
mai cu seamă cu eficienţă  deosebită în promovarea vegetaţiei, a sănătăţii, şi, în genere, 
a bunei stări”(O. Bârlea). 

 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.  

 Textele colindelor cu sau fără măşti sunt fie religioase, fie sociale, care aşa cum 
susţin folcloriştii, sunt mai numeroase şi mai vechi. 

 Universul colindelor cuprinde vaste teme şi motive. Unele de factură agrară, 
descriind gesturi magice de fertilitate a ogoarelor (pluguşorul), 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. 

 În varianta sa tradiţională, colindul, ca practică rituală, cade în seama cetei de 
colindători care sunt îmbrăcaţi specific zonei unde se colindă şi au în recuzita lor 
diferite accesorii: pene, iederă, salcie sau nuiele de alun, zurgălăi, bâte ornamentale.  

În Gorj, venirea unui nou an era un prilej de urare prin colindarea cu pluguşorul, 
sorcova, buhaiul, irozii şi capra. 

Pluguşorul este un obicei agrar şi se practică în după-amiaza ultimei zile a anului 
şi chiar în dimineaţa Sfântului Vasile de către copiii din sat. Ei umblau cu un plug, 
frumos ornamentat si recitau o oraţie cuprinzând aspectele esenţiale ale muncii în 
agricultură şi urmărind drumul pâinii: aratul, semănatul, seceratul, treieratul, 
măcinatul, coacerea pâinii, iar la încheiere urau de sănătate. 

Pocnitul din bice, clinchetul clopoţelului, bătutul din tobe aveau menirea de a 
îndepărta spiritele malefice. 

Cei care urau cu pluguşorul erau răsplătiţi cu colaci şi bani. 

În prima zi a anului, copiii (semnul purităţii) umblau cu sorcova. La început, 
copiii sorcoveau cu rămurele de pomi fructiferi sau trandafir puse la înmugurit în seara 
de Sfântul Andrei. Era în prima zi a anului un semn al vegetaţiei reînviate, iar prin 
analogie se face şi urarea „ Să trăiţi,/Să înfloriţi ca un măr/ca un păr/ca un fir de 
trandafir”. Sorcova este păstrată la loc de cinste, la icoană sau la oglindă până în anul 
următor. Copiii care sorcovesc primesc drept răsplată bani. 
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În intervalul dintre Crăciun şi Anul Nou se practica umblatul cu Steaua. Textul 
cuprindea o narare a Naşterii Domnului Iisus. Urătorii purtau cu ei o stea confecţionată 
din lemn şi împodobită cu hârtie colorată lucitoare, iar în mijlocul ei era icoana Naşterii 
Domnului.  

Prima zi a anului, de Sf. Vasile, oamenii urmează exemplul Sfântului Vasile care 
era un Sfânt tănăr, iubitor şi distractiv. În această zi, are loc ridicatul la grindă al 
copiilor care au împlinit vârsta de un an, de către moaşă. Acesta e ridicat la grindă de 
trei ori, urându-i-se ani mulţi, sănătate şi fericire. Evenimentul era urmat de petrecerea 
dată în familie, la care participau familiile moşilor şi nepoţilor. La masa de Sfântul 
Vasile sunt prezente mâncăruri alese: sarmale, piftii, cărnaţi şi carne de porc, cozonac 
şi ţuică fiartă. 

Ajunul Bobotezei este ziua premergătoare unei alte sărbători de iarnă, pe care o 
aşteaptă românii, Boboteaza. În această zi de Ajun a Bobotezei se ţinea post, iar fetele 
pentru a afla ursitul ţineau post negru. Ca şi în noaptea de Anul Nou se practicau diferite 
obiceiuri pentru aflarea ursitei. Fetele puneau sare în opinca sau gheata din piciorul 
drept şi apoi o aşezau sub pernă . 

Tot în Ajunul Bobotezei, preotul satului trecea pe la fiecare casă şi o stropea cu 
apă sfinţită. 

Pe 6 ianuarie este sărbătorită Boboteaza, ce are semnificaţia purificării apelor de 
forţele răului. 

La Bobotează, oamenii se duceau la biserică să ia agheazmă (apă sfinţită) şi 
mergeau acasă unde îi aşteptau cei care n-au putut să meargă la biserică. Pe nemâncate, 
aceştia gustau de trei ori din apa sfinţită. 

Agheazma rămasă era pusă într-o sticlă legată la icoană cu un buchet de busuioc. 
Cu această apă erau stropiţi cei bolnavi, dar şi aceia care aveau nevoie de reuşită în 
viaţă. 

Pe 7 ianuarie, gorjenii ţineau pe Sfântul Ioan ca pe o mare sărbătoare. În 
majoritatea satelor gorjene se făceau hore la care aveau prioritate să conducă hora aceia 
care purtau numele de Ion. Cu aceste hore care durau până noaptea târziu se încheiau 
şi sărbătorile de iarnă.  

Colindele care îmbracă an de an toate sărbătorile de iarnă sunt o dovadă a 
continuităţii noastre româneşti şi creştineşti ortodoxe pe acest pământ românesc.     

 

Bibliografie: 

1. Durkheim, Emil, 2005, Formele elementare ale vieţii religioase, Editura Antet 

2. Maica Magdalena, 2008, Cum să comunicăm copiilor credinţa ortodoxă, 
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Seara de ajun! 

-o poveste senzorială- 

 

Prof. Petruț Raluca 

CSEI “ORIZONT “, ORADEA 

 

 
Sarbatorile de iarna la romani nu inseamna doar mancare si bautura din belsug, 

asa cum unii considera, ci reprezinta o perioada a anului incarcata de simboluri, chiar 
daca, de la an la an, acestea sunt pur si simplu sterse cu buretele de grijile apasatoare 
si de situatia economica precara prin care tara noastra trece. Ar trebui ca fiecare sa se 
gandeasca la propriul suflet in aceasta perioada si sa acorde o mai mare importanta 
spiritului decat materialului. 

Activitatea de logopedie pe care o desfășor în cabinet, îmi oferă posibilitatea de 
a concepe și aplica numeroase metode și mijloace de lucru pentru atingerea obiectivelor 
propuse. Astfel, am conceput și utilizat în cabinet o carte senzorială pe care o folosesc 
pentru dezvoltarea domeniilor deficitare ale elevilor.  

Avantajul acestei cărți este ca poate fi folosită în orice arie, poate fi dezvoltată 
orice poveste cu teme diferite , iar plaja de materiale este foarte largă. 

Astfel pentru conceperea acestei pagini din carte am avut nevoie de următoarele 
materiale: 

- Fetru 
- Clești 
- Pistol lipit, baton silicon 

 

 

 
Activitatea s-a desfășurat astfel: elevul este provocat să conceapă o poveste 

despre imaginea pe care o vede. 
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Elevul: Este seara de ajun. Toată familia stă în jurul bradului, părinții, copiii și 
bunicii. În șemineu arde focul cald care emană o lumină caldă în toată încăperea. 
Deasupra șemineului am agățat șosete, câte una pentru fiecare membru. Am împodobit 
bradul și așteptăm colindători. 

Bunica ne spune o poveste despre Isus și toți o ascultăm în liniște. 
Este seară și apoi toți mergem la culcare fericiți, pentru ca în noaptea asta vine 

Moș Crăciun. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 

PROF. PETRUȚA MARIANA NICULINA 
G. P. P. „PITICOT„ CÂMPENI 

 
 
În fiecare an realizez parteneriate cu părinţii copiilor pe care îi îndrum. În acest 

an, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am desfășurat un proiect de activități extrașolare 
„Împreună de Crăciun”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea 
menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături 
reale între grădinița şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la grupă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi 
a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun.  

Grădinița și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației, care contribuie 
prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  
 

În cadrul acestui proiect, am desfășurat mai multe activități: 
1. „Scrisoare pentru Moș Crăciun” – concurs cu premii 

În cadrul acesti activități am realizat împreună cu copiii un poster  „Scrisoare 
pentru Moș Crăciun”. Părinții ne-au sprijinit în procurarea materialelor pentru 
realizarea posterului. Posterul conține poze cu activitățile copiilor prin care dovesdesc 
cât au muncit în acest an, un răvaș cu ceea ce știu despre Moș Crăciun, o cutie poștală 
în care fiecare copil și-a pus scrisoarea pentru Moș Crăciun și o 
sanie cu ceea ce își doresc în mod special în acest an. 
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2. „În așteptarea lui Moș Crăciun”! – serbare 
În cadrul acestei activități, am pregătit pentru Moș Crăciun un decor de basm, 

apoi i-am prezentat câteva colinde și câteva poezii pentru a primi cadourile mult 
aștepatate.  

     
 
3. „Târgul de Crăciun” – expoziție cu vânzare 

În cadrul acestei activități, am realizat împreună cu copiii, ornamente de Crăciun 
pe care apoi leăam expus spre vânzare la târgul de Crăciun din Piața Avram Iancu, 
Câmpeni. Părinții ne-au sprijinit în vânzarea ornamentelor realizate.  

   
 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică 

formă de colaborare a cadrelor didactice cu familiile copiilor săi. Pentru educator 
înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un 
moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în 
mod egal, copiii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de 
calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
 

Bibliografie: 
1. Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
2. Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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Bucuriile iernii surprinse în activitățile școlare 
 
 

Piciu Julieta 
Liceul Tehnologic,,Petre Baniță”, Călărași, judeţul Dolj 

 

 

 Iarna, anotimpul care pictează totul în alb, aduce cu ea și sărbătorile mult 
îndrăgite și așteptate de către toți copiii, indiferent de regiunea în care locuiesc. Odată 
cu ea, apare și liniștea care îți umple sufletul de pace. Atât la școală, cât și acasă, în 
familie sau între prieteni, bucuria copiilor, mai mici sau mai mari, este nespus de mare 
când desfășoară activități individuale sau de grup, ce reflectă frumusețile anotimpului 
rece.  

La școală, sub măiastra îndrumare a dascălului, se pot realiza lucrări originale, 
creativitatea elevilor fiind de apreciat și de remarcat, încă de la vârste fragede. 
Activitățile artistico-plastice sunt preferate, căci dau posibilitatea elevilor cu aptitudini 
speciale să se afirme. Aceștia reușesc să transmită prin intermediul culorilor, 
sentimentele și trăirile lor, dar și frumosul din artă și natură. Aceste activități 
stimulează dezvoltarea creativității, a spiritului de observație, a capacității de 
concentrare și a gustului estetic. Frumusețile din natură pot fi exprimate cu ajutorul 
artelor plastice, copilul dobândind îndemânare, sensibilitate, simț estetic, trăsături de 
personalitate care își pun amprenta pe plan moral, afectiv și intelectual. 

În realizarea unor lucrări colective, precum împodobitul bradului, o veche 
tradiție a românilor, răbdarea, ambiția, perseverența, originalitatea își spun cuvântul, 
copiii reușind, sub acorduri de colinde, să impresioneze prin rezultatele muncii lor.  

An de an, bucuria copiilor este mare, atâta timp cât obiceiurile noastre românești 
sunt păstrate și transmise de la o generație la alta. La vremea uratului, cete de copii 
mari și mici, cu bucurie în suflete, pornesc să colinde casele românilor, pe străzi 
auzindu-se ecouri de sărbătoare și clinchete de zurgălăi. Gospodarii îi întâmpină cu 
multă dragoste, oferindu-le nuci, covrigi, mere și colăcei. Sorcova, Plugușorul, Capra, 
Ursul sunt câteva dintre frumoasele noastre tradiții ale iernii, prin care se fac urări 
pentru ca oamenii să fie sănătoși, să aibă noroc în anul ce vine, iar prosperitatea și 
bunăstarea să-i însoțească pretutindeni. Pregătirea pentru , mersul cu colindul poate 
începe încă de la școală, copiii realizând la orele de arte de exemplu, trăistuțe pentru 
colindat, acestea putând fi utilizate și la serbările școlare, desfășurate în preajma 
Crăciunului. 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, interpretarea de roluri, prin acestea elevul reușind 
să-și perfecționeze deprinderile artistice și să transmită emoții, dar și bună dispoziție 
spectatorilor. O sursă de inspirație a serbărilor o reprezintă chiar tradițiile și obiceiurile 
poporului român, copiii având posibilitatea să cunoască frumusețea și varietatea 
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folclorului românesc, îmbogățindu-și, astfel, și vocabularul cu cuvinte și expresii 
populare, proverbe, zicători, dar și să își învingă emoțiile. Satisfacția este mare atunci 
când și cei mai timizi copii se simt extraordinar, fiind apreciați prin aplauzele 
spectatorilor, ale celor dragi lor, primind felicitările părinților, dar și ale cadrelor 
didactice.  

La școală, se pot realiza extrem de multe activități atractive, pe placul elevilor, 
aceștia simțind, astfel, atmosfera de poveste a Sărbătorii Nașterii Domnului, așa cum 
din casele românilor gospodari se simte mirosul ademenitor de scorțișoară, măr copt și 
pâine caldă. Cadrul didactic trebuie să fie în permanență în preajma elevilor săi, fiindu-
le totodată un model de urmat atunci când aceștia vor deveni adulți. De asemenea, 
trebuie să colaboreze cu familiile acestora, să îi motiveze prin aprecieri verbale, laude 
cu scopul consolidării unor comportamente pozitive, să îi consilieze în activitățile 
școlare și extrașcolare, prin sfaturi, exemple de bună practică, să îi îndrume către 
drumul cunoașterii. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. Pîrîianu Liliana-Daniela 
C.S.E.I. Balş, Olt 

 
 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament.  

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune. Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât 
se informează, absorbind din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite 
prin mimetism şi contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite 
să-i desăvârşească personalitatea. 

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 obţină performanţă 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 pentru integrarea lor şcolară şi socială. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii şi a clasei 
de elevi.  

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. 

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 
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prin o mai bună stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a 
trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că şcolile de toate gradele sunt 
organizaţii responsabile pentru educaţia formală a copiilor și adolescenţilor. Şcolile 
care duc la bun sfârşit această responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca 
parte a sistemului social. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreună ca 
parteneri, beneficiari sunt elevii. 

Gradul de implicare al 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. 

Şcoala şi familia trebuie să aibă o colaborare autentică, 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 copiii pot colabora cu 
alţi membrii ai comunităţii şcolare, climat care sprijină învăţarea, atât în şcoală cât şi 
în afara ei. 
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„Moş Crăciune, Moş Crăciune 

 
 

Te-aşteptăm cu nerăbdare!“ 
Prof. înv. preșc. Pîrv Florina Adelina – GPN Şepreuş 

 
 
 
 

Prezentatorii: 
Fiindcă astăzi la serbare 
Chiar cu toţii aţi sosit, 
Noi vă facem o urare 

„Dragi părinţi, bine aţi venit!“ 
 

Vă rugăm să v-aşezaţi, 
Să-nceapă a noastră serbare. 

Azi e mare sărbătoare, 
Crăciunul creştinilor, 
Crăciunul românilor! 

 
Invitatul de onoare 

Este aici, cu sacul plin, 
Cu păr alb şi barbă mare, 
Aşteaptă chiar la intrare, 
Să-l strigăm cu toţii tare: 

„Moş Crăciune, Moş Crăciune 
Te-aşteptăm cu nerăbdare!“ 

 
Intră Moș Crăciun 

 
1.Moşule noi te rugăm, 
Să ne asculţi cu răbdare, 

Că-ţi vom spune versuri multe, 
Despre toamna ce s-a dus, 

Despre iarna ce-a venit 
Şi Naşterea lui Iisus. 

 
2.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? 
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3.Uite-acum din sus din cer 
Fulgii mari coboară lin 

Iarnă e şi-i tare ger 
De omăt pământu-i plin. 

 
Cântec: Fulgi de nea 

 
4.Iată-i! pe deasupra mea 
Zboară primii fulgi de nea 
Şi-mi şoptesc în dulce grai: 
,,-Scoate sania , ce stai?” 

Cântec :Săniuța 
5.Ninge mult, se-aşterne neaua, 

Casele şi pomii-mbracă 
Haină albă de zăpadă, 
Iar copiii ies la joacă. 

În casă este cald şi bine,                        
Bradul l-am împodobit, 

Noi te-aşteptam doar pe tine, 
Moşule bun şi iubit! 

 
6.Bradul nostru este gata 

Hai în jur să-i facem roata, 
Să-i cântăm în cor copii 
Şi să-i spunem poezii. 

Cântec: Bradul 
7.Şi acum, la mic la mare 
Vă voi spune o ghicitoare: 
Încărcat cu coşuri pline, 
Cine vine? Cine vine? 

La ferestrele-ngheţate,                            
Bradul plin cu jucării, 
Cine l-a adus copii? 

 
8.O păpuşă sau o carte, 

Cine-mparte? Cine-mparte? 
Dar o barbă albă, mare, 

Cine are? Cine are? 
Toţi: Moş Crăciun cel bun şi drag! 

9.Moşule cu plete lungi 
Tare rar la noi ajungi 

Şi obosit de drum, cum vii, 
Încărcat cu jucării, 

Le împarţi şi zici ce zici 
Şi pleci iarăşi de aici. 

1107



Te rugăm să nu mai pleci 
Cu noi bine să-ţi petreci! 

 
10.Moş Crăciune, Moş Crăciune, 

Vreau şi eu ceva să-ţi spun: 
Sunt fetiţă, nu prea mică 
Şi sunt tare cuminţică. 

Eu cu mami stau de vorbă 
Şi-o întreb, a suta  oară, 

Ce-mi aduce moşul oare? 
Mama nu-i supărăcioasă 

Că mereu o bat la cap 
Şi-mi răspunde cu-n oftat: 

Ai răbdare, draga mea 
În curînd tu vei vedea 
Că toate faptele bune 

Sunt răsplătite pe lume. 
După cum tu te-ai purtat, 
Sacul sigur e – ncărcat. 

Cântec: Moș Crăciun cu plete dalbe 
Părinți 

1.Auzi acum cerule 
Şi-ascultă pămîntule, 
2.O taină înfricoşată 

Şi-o minune - adevărată! 
3.E iarnă şi este Ajun, 

Se-aude zarvă pe drum, 
4.Copilași cu traista plină 

Aleargă fără odihnă 
5.Să vestestească, prin colindă, 

Şi să ducă-n jos şi-n sus 
Vestea Pruncului Iisus, 

6.Că se va naşte pe-nserat 
Copilul binecuvîntat! 

 
7. În noaptea de Ajun o stea 

Vesteşte lumii că Maria, 
8.Va naşte-n ieslea-n care stă, 

Un prunc frumos şi sfînt – Mesia. 
9.El va aduce pe pămînt 

Iertare, pace, omenie, 
10.Credinţă, prin al său cuvînt 

În Dumnezeu, cu bucurie. 
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Educatoarea 
Şi de aceea în Ajun 

Pe tot cuprinsul românesc 
Se-aud colindători pe drum 
Şi pe la porţi ei se opresc, 
Prin colindă să vestească 

Naşterea împărătească 
Naşterea lui Hristos 
Să ne fie de folos. 

 
Colind,,Astăzi s-a născut Hristos” 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

 PENTRU MARCAREA SARBATORILOR DE IARNA 
 
 

 
GRADINITA P. N. PRUNISOR 

PROPUNATOR: prof. inv. presc. POP VIORICA 
 

 

Pentru a crea o ambianta placuta in timpul stravechi, oferim copiilor o alternativă 
de a petrece timpul, într-un mediu sănătos , studiind, recreeându-se, cultivându-și 
talentele și dezvoltându-și competențe specifice valorilor lor. 

Propunerea activităţilor pornește de la idea că ceea ce vor face in cadrul 
proiectului, chiar şi  activitatea ludica de învăţare să  antreneze copiii în activităţi 
plăcute, captivante, care să le câştige interesul. Un accent deosebit se pune şi pe 
dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a celor sociale. 

Activitatea are ca obiectiv amenajarea unui colț  cu datini și obiceiuri locale care 
sunt placute  copiilor. În acest scop, copiii și părinții vor face o campanie de colectare 
ale obiectelor artizanale ce le vom pastra un timp in clasa. 

La această activitate vor participa copii care vor învăţa cântecele și jocurile 
specifice zonei folclorice a Prunisorului.  

Scopul activității este de a  învăţa elevii să aprecieze frumuseţea portului 
popular, a dansului şi cântecului românesc, a meşteşugurilor tradiţionale atât de mult 
apreciate în ţară cât şi în afara ei. De aceea am considerat oportun acest proiect 
educaţional extracurricular în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti, prin care cultivăm de la cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, 
de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului român. Dorim să dezvoltăm 
copiilor sentimente de patriotism local, de mândrie locală  prin promovarea   
obiceiurilor și tradițiilor locale. 

Obiectivele educaționale ale activității 

Educația muzicală, componentă de bază a educației artistice în gradinita, dispune 
de valențe formative multiple, vizând toate resorturile personalității umane, atât pe cele 
afective cât și pe cele psiho-motrice și intelectuale.  

Într-un cadru nonformal, obiectivele sunt complementare celor pedagogice, iar 
activitățile interdisciplinare desfășurate în cadrul proiectului duc la formarea cu mai 
mare ușurință a competențelor actuale; stimularea creativităţii şi talentului; cultivarea 
valorilor autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative în toate 
genurile; cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale. 
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Obiceiuri și tradiții la Tinca 
 
 

Prof. Popa Ancuta Loredan 
G. P. P. nr. 1 Tinca, jud. Bihor 

 
 

În sufletul satului găsim tradiții unice, printre care și inedita șezătoare. 
Şezătorile, rareori numite şi habă sau clacă, se organizau în serile lungi de iarnă, cu 
excepţia zilelor de marţi şi vineri, când nu se torcea, a duminicilor și a zilelor de 
sărbătoare. Acestea au reprezentat întâlniri ale femeilor din sat pentru a toarce lâna, 
cânepa, inul, a curăța porumbul, a croșeta, a coase. Însă atmosfera șezătorilor nu se 
limita doar la munca în sine. În cadrul acestora fetele erau integrate în colectivitatea 
femeilor, se cânta, se rosteau balade, ghicitori sau zicale, precum și jocuri colective. 
Șezătorile aveau atât rolul de a implica tineretul în activități tradiționale și a le transmite 
mai departe dar totodată de a favoriza întâlnirea acestora. Pe lângă poveștile despre 
viața satului, despre oamenii și întâmplările din localitate, femeile ajungeau până în 
punctul de a hotărâ cine cu cine se căsătorește sau care cupluri se vor despărți. 
        Gazda șezătorii era aleasă din timp pentru a preîntâmpina anumite aspecte care ar 
determina participanții să se sfiască de la anumite aspecte ce țin de această tradiție. 
Camera trebuia să fie încăpătoare, iar musafirii erau serviți cu mâncăruri tradiționale 
(sarmale, plăcinte, gogoși. Etc.) precum și cu vin sau țuică fiartă, fiind răsplătită de 
musafiri prin muncă sau anumite bunuri materiale precum lemne de foc, făină, zahăr, 
sau altele. 

Din acest registru special al șezătorii fac parte și urătorile specifice de șezătoare. 
Transmise prin viu grai acestea reprezintă expresii culturale unice ale tradiției populare 
românești. În cadrul unei șezători descoperim urători spefice pentru fiecare moment al 
acesteia: urătorile de început de șezătoare prin care musafirii cer permisiunea gazdei, 
urători de joc, urători rostite de fetele și feciorii din cadrul șezătorii, precum și 
strigăturile și urătorile specifice momentului final al șezătorii. 

Șezătoarea – o frumoasă tradiție păstrată de-a lungul anilor cu sfințenie de 
bătrânii satului, azi a început să-și piardă definiția pentru tineri. Din sursele actuale 
descoperim că în puține zone rurale din Transilvania, Botoșani și Maramureș acestea 
încă mai sunt practicate. 

 “Tradiția adevărată e singura merinde sufletească” spunea Liviu Rebreanu. 
Lumea din care face parte țăranul român a fost întotdeauna plină de obiceiuri și tradiții 
inedite, prin care oamenii au încercat să dea însemnătate anumitor momente sau 
întâmplări din viața lor. 
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Sărbătorile de iarnă, implicit nașterea Domnului, au reprezentat dintotdeauna o 
perioadă importantă pentru creștinii ortodocși, o perioadă de liniște, propice pentru 
insuflarea dragostei pentru tradiții copiilor. 

“Veșnicia s-a născut la sat” afirma Lucian Blaga. Aici în sufletul satului găsim 
tradiții unice, care acum în secolul vitezei din păcate au început să se piardă. Ignatul, 
Moș Ajunul, bradul de Crăciun, Plugușorul, Sorcova și nelipsitele colinde ajung în 
casele fiecărui român în această perioadă..pentru a nu pierde aceste traditii si obiceiuri 
am deces ca in acest an grupa mare sa realizeze o sezatoare, dupa cum se observa in 
imaginile de mai jos am incercat sa cuprindem cat mai bine sezatorile traditionale de 
altadata. Vreau sa va spun ca prescolarii au fost foarte incantati de costumele deosebite, 
de sfarmatul porumbului, de adunatul atei, de impodobitul bradului si nu in ultimul 
rand de sosirea lui Mos Craciun. Tindem sa credem ca prin realizarea acestei sezatori 
am reusit sa le intiparim in minte copiilor cateva activitati desfasurate de bunicii lor, 
atunci cand ei erau copii. 

Toti parintii din grupa au apreciat initiativa noastra , s-au bucurat si ne-au fost 
recunoscatori pentru aceasta activitate desfasurata in pragul sarbatoriolr de iarna. 

In incheierea sezatorii prescolarii au sustinut un grup de colinzi in fata lui Mos 
Craciun si acesta din urma le-a oferit cate un mic cadou fiecaruia dintre ei. 

 

     

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
2011, Tradiții și obiceiuri românești, Editura Flacăra. 
 http://cadoultraditional.ro/traditii-si-obiceiuri 
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Voluntariat în parteneriat cu părinții 

 
 

prof. Popa Daniela 
Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu, Timișoara 

 

 

Cadru de desfășurare decizional: contractul educațional încheiat cu părinții 
elevilor, la începutul anului școlar. 

Activitate: Dezvoltare personală prin activităţi de voluntariat «Reuşim 
împreună!» 

Coordonator proiect: prof. Daniela Popa, părinții elevilor implicați 

Data: luna decembrie  

Partener: direcții de asistență socială din diverse instituții, ONG-uri de profil, 
etc. 

Grup ţintă: 27 elevi din clasa a XII-a C 

Beneficiari: elevii liceului, comunitatea socială nevoiașă din județ, părinții 
elevilor, anturajul elevilor adolescenți. 

Scopul proiectului: dobândirea de către adolescenți și părinți  de abilități pentru 
voluntariat implicării  şi soluţionare de probleme sociale identificate în comunitate.  

Obiective: 

- Înțelegerea de către elevi și părinți a conceptului de voluntariat ; 
- Asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinaţii, aptitudini 
şi capacităţi; 
- Sprijinirea tinerilor pasionaţi de teatru în afirmarea lor prin crearea unui cadru non 
formal de educare al talentului artistic pentru elevi.  

- Educarea cultural-artistică a elevilor şi dezvoltarea unei gândiri critice, cu 
posibilitatea de a formula aprecieri cu privire la piesele vizionate, a materialului artistic 
expus sau prezentat.  

- Diseminarea, de către elevi și părinți, a experienței sociale participative; 
- Îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare a adolescenților în cadrul unei 
echipe din care fac parte și părinți;  

- Formarea la elevi și părinți a unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor 
de voluntariat; 

- Promovarea exemplului de bună practică în rândul adolescenților; 

- Formarea de valori spirituale și morale pentru integrarea în comunitate. 
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Rezultate aşteptate:  

- implicarea elevilor în viitoare acțiuni de voluntariat propuse de organizatori; 

- creşterea stimei de sine în rândul elevilor;   

- întărirea parteneriatului şcoală-părinți. 

La nivel individual, impactul pe care îl va avea activitatea va duce la influenţarea 
cadrului de valori al tuturor elevilor și părinților implicați. Experienţa spectacolului va 
fi un pas în plus pentru ei, fiind nevoiţi să treacă prin emoţiile unui mediu artistic nou. 
Se va dezvolta  receptivitatea copiilor şi tinerilor faţă de valorile estetice, acestea 
putând fi ulterior transferate în viaţa socială. Se va reuşi o apropiere între 
tineri,spectacolul de calitate și critica constructivă din partea adulțior, punându-se 
bazele unor obiceiuri sănătoase pentru dezvoltarea intelectuală şi a personalităţii 
acestora. Elevii vor aprecia piesa, preferinţele lor dramaturgice vor deveni o temă 
comună de comunicare pentru elevii care studiază la profiluri şi specializări diferite, 
ducând la o mai bună înţelegere între aceştia.  

Indicatori de evaluare:  

- Gradul de participare al elevilor și părinților: numărul acestora  

Modalităţi de monitorizare şi evaluare:  

- Chestionare aplicate elevilor în cadrul orei de dirigenție cu tematică specifică, 
respectiv părinților, cu ocazia reuniunilor specifice.  

Impactul proiectului: 

- adoptarea modelului de bună practică pentru viitoarele acțiuni de voluntariat.  

- îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate;  

Scurtă descriere a activităţii: 

1) Elevii claselor secţiei de coafură și părinții acestora se vor deplasa în locații din județ 
pentru a lucra în ateliere de câte 4 machiori-coafori pentru stilizarea de sezon unor 
voluntari proveniți din casele de copii și bătrâni, de diverse naționalități și credințe 
religioase. Coafurile vor fi realizate în conformitate cu cerințele de cultură socială și 
religioasă ale voluntarilor. Pentru această activitate, materialele pentru machiere şi 
coafare sunt asigurate din resurse proprii de către elevi / părinți. Timpul de lucru este 
de o oră, după care un juriu alcătuit din profesori și elevi va evalua lucrările şi va premia 
câştigătorii. Profesorii coordonatori și organizațiile partenere se ocupă de 
popularizarea concursului, de recrutarea voluntarilor, de selecţia juriului şi de 
diseminarea rezultatelor activităţii. 
2) Elevii claselor de administrație pun în scenă și prezintă, în fața voluntarilor 
spectatori de mai sus, o piesă de teatru cu specific lunii decembrie, cu prezentarea de 
valori general-umane, etice și morale. Spectacolul prevede o importantă componentă 
de interacțiune cu publicul prin implicarea acestuia ca actor secundar în acțiunea piesei 
prezentate, respectiv cu părinții (ca scenografi, scenariști și regizori / coproducători). 
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Produse ale proiectului:  

- album foto 

Sustenabilitatea proiectului: 

Înfiinţarea clubului de voluntariat „VOLUNTARII LTB”: 

    - cultivarea şi exersarea competenţelor de leadership în voluntariat; 

 - înţelegerea problemelor sociale din comunitatea locală; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util; 

 - realizarea de contacte utile, necesare ulterior în propria carieră; 

 - gestionarea de calitate a timpului liber. 

Oportunităţi: 

Pentru elevii participanţi la activităţi de tip voluntariat: 

 - formarea unor deprinderi utile; 

 - ameliorarea unor probleme ale comunităţii; 

 - cultivarea deprinderii de a dărui. 

Pentru adulții implicaţi: 

  - conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale;  

- implicarea în organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter non-formal; 

       - posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educaţiei. 
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Impactul concursurilor școlare asupra performanțelor elevilor 

 
 

Prof. înv. primar Popa Emilia 
Școala Gimnazială Mateești, jud. Vâlcea 

                                                
Concursurile școlare fac parte din activitățile extracurriculare la care elevii pot 

participa benevol sau la recomandarea cadrului didactic.  

Cadrul didactic dirijează implicarea copiilor în aceste activități ținând cont de 
aptitudinile și înclinațiile fiecăruia.  

Concursurile școlare stimulează imaginația și gândirea, oferă motivația necesară 
în procesul de învățare, oferă copiilor dorința de aprofundare și perfecționare într-un 
anumit domeniu, ajută la dezvoltarea talentelor, abilităților și cunoștințelor elevilor. 

Participarea copiilor la concursuri poate fi în avantajul sau dezavantajul acestora. 

Printre avantajele participării la concursuri amintim: 

Valorificarea interesului pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un 
concurs, copilul are ocazia să afle o mulțime de informații noi, pe care poate nu le-ar 
fi aflat dacă nu participa la concurs. 

Testarea cunoștințelor. Concursurile școlare sunt o modalitate de a verifica 
nivelul de pregătire la care a ajuns copilul. 

Învață să facă față eșecului. Copiii învață să-și gestioneze stările emoționale în 
urma unui rezultat mai slab. Uneori un eșec poate fi o lecție mai importantă pentru 
copil decât un succes. 

Creșterea stimei de sine. Atunci când obține rezultate bune, copilul învață să aibă 
încredere în sine și descoperă că și-a depășit limitele. 

Stimulează spiritul de inițiativă, abilitățile sociale și de comunicare. De 
asemenea un copil care se pregătește pentru concurs are ocazia să învețe ce înseamnă 
răbdarea, perseverența și responsabilitatea. 

Dezavantajele participării la concursuri: 

Competițiile sunt o sursă de stres. Atunci când copilul își dorește foarte mult un 
premiu sau consideră rezultatele ca fiind extrem de importante, stresul este inevitabil. 
De aceea este bine să-l învățăm pe copil că obținerea unui premiu nu este un scop în 
sine, participarea la concursuri îi dă ocazia să-și testeze cunoștințele și să învețe lucruri 
noi. 

Copilul dispune de mai puțin timp liber. Timpul acordat relaxării va fi redus 
datorită nevoii de a se pregăti pentru concursuri. 
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Relațiile sociale pot avea de suferit. Copiii care se pregătesc pentru concursuri 
au mai puțin timp de ieșit cu prietenii.   

În afara acestor avantaje și dezavantaje ale competițiilor, pe care putem spune 
că majoritatea dintre noi am avut ocazia să le verificăm doza de adevăr, cadrele 
didactice se mai pot confrunta cu situații neprevăzute iscate de mentalitatea părinților. 
Unii dintre aceștia nu vor să accepte că nu orice copil este capabil de performanță. În 
astfel de situații, când dascălul este suspectat de subiectivism, concursurile școlare pot 
ajuta. Rezultatele obținute de copii vor fi aproximativ pe măsura pregătirii acestora. 

În urma unui studiu de impact asupra efectului pe care îl au concursurile școlare 
asupra elevilor am ajuns la următoarele  concluzii: 

Concursurile au un rol benefic, dar aglomerarea acestora în programul școlar 
poate duce la suprasolicitare intelectuală și fizică a elevilor cu efect direct manifestat 
asupra diminuării performanțelor școlare. 

Pentru a nu simți stresul competiției, copiii trebuie permanent încurajați și 
apreciați, iar după participarea la concurs să nu fie creată o ierarhizare între cei mici, 
pentru ca aceasta ar avea un impact negativ. Scopul concursurilor să fie acela de a 
vedea progresul elevilor de la un concurs la altul. 

Participarea la concursuri implică  diferențierea demersului didactic pentru a 
sprijini și facilita progresul  elevilor capabili de performanțe deosebite . 

Concursurile școlare nu înlocuiesc practicile evaluative obișnuite, dar le 
continuă, le nuanțează, le amplifică. În mare măsură, concursurile bine profesate pot 
suplini ceea ce nu face educația formalizată, instituționalizată, prin activități de rutină. 

 

Bibliografie: 

SuntParinte.ro 

www.constantincucos.ro/...la-ce-folosesc-concursurile... 
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Magia sărbătorilor de iarna! 
 
 

Prof. Popa Gheorghe  
Școala Gimnazială „Gheorghe Bantaș” Itești 

 

 
Odata cu venirea anotimpului de iarna, scoala noastra se pregăteste cu entuziasm 

de cea mai importantă sărbătoare crestină.  
 
Craciunul înseamna momentele frumoase petrecute alaturi de colegi, profesori 

și cei dragi în jurul bradului. Copiii sunt cei care simt cel mai mult caldura si iubirea 
familiei școlii noastre, care rămân cu amintiri de neuitat, prin sosirea sărbătorilor de 
iarnă. 

 
Pentru aceasta sarbătoare copii se pregătesc cu frumoasele colinde care ne 

vestesc magia Nașterii Domnului, apoi primesc daruri de la Mos Crăciun și fac poze, 
care în timp le vor amintii că Magia Sărbătorilor de iarna produce și miracole! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE CRĂCIUN 

 

 
Profesor învățământ preșcolar POPA MARIA 

Școala Gimnazială Șona/ Grădinița cu PP Sânmiclăuș 

 

Crăciunul este o sărbătoare a luminii, a compasiunii față de semeni; o vreme de 
voioșie, bucate alese și clipe de neuitat petrecute cu familia. Această sărbătoare este 
ținută pe tot Globul indiferent de rasă, pentru că este un moment în care toți au uitat de 
aceste aspecte. 

Vine Crăciunul, iar pregătirile sunt în toi. . Nu există casă în care să nu simți 
atmosfera specifică acestei regiuni în perioada Crăciunului. Dar poate înainte de a 
enumera câteva dintre tradițiile Crăciunului haideți să vă spunem legenda lui Moș 
Crăciun: Se spune că Isus s-a născut în curtea unui anume Crăciun, un evreu bogat, dar 
extrem de rău și care obișnuia să mai bea. În noaptea nașterii Mântuitorului, Crăciun 
nu era acasă, decât Crăciuneasa, care a lăsat-o pe Fecioara Maria să dea naștere 
pruncului în grajdul ei. Când a aflat Crăciun acest lucru, i-a tăiat soției sale ambele 
mâini, dar Fecioara Maria îi le-a lipit la loc și le-a transformat în aur. Văzând acest 
lucru, Crăciun a mers în genunchi pentru a-i cere iertare Fecioarei. 

Cea mai cunoscută tradiție este fără doar și poate cea a colindatului. Mai ales în 
satele din Transilvania această tradiție este mai puternic resimțită decât oriunde. Seara 
flăcăii satului se strâng în cete mari, uneori chiar de peste 20 de persoane și merg din 
casă în casă pentru a colinda. Cetele trebuie însă să fie formate dintr-un număr par de 
persoane, altfel se spune că nu vor avea noroc cu colindul. Drept mulțumire gazdele îi 
răsplătesc cu fructe, nuci, prăjitură și un pahar de vin fiert pentru a-i încălzi. 

Tradiția mersului cu steaua este și ea una importantă în Transilvania. În urma 
grupului de colindători vine un alt grup care are asupra sa o stea confecționată din lemn 
și carton, împodobită cu betea și în mijloc cu o poză înfățișând Nașterea Domnului. 
Menirea lor este de a vesti Nașterea Mântuitorului. 

Steaua. Mersul cu steaua 

Steaua sus răsare 
Ca o taină mare, 

Steaua strălucește 
Și lumii vestește, 
Și lumii vestește: 
Că astăzi Curata, 
Preanevinovata, 
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Fecioara Maria 
Naște pe Mesia, 
Naște pe Mesia. 
Magii cum zăriră 
Steaua și porniră 

Mergând dupa rază 
Pe Hristos să-l vază, 
Pe Hristos să-l vază. 
Și dacă porniră 
Indată-L găsiră 

La Dânsul intrară 
Și se închinară, 
Și se închinară. 
Cu daruri gătite 

Lui Hristos menite 
Luând fiecare 
Bucurie mare, 
Bucurie mare. 
Care bucurie 
Și aici să fie 
De la tinerețe 

Pân-la bătrânețe, 
Pân-la bătrânețe. 

Tradițiile de Crăciun se respectă încă, mai ales în zonele de la sate. Așa că dacă 
doriți să simțiți cel mai bine atmosfera Crăciunului, nu ezitați o vacanță de câteva zile 
pe meleagurile acestea. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. înv. primar, Popa Mihaela Elena, 
Școala Gimnazială ”Nicolae Drăgan” Galda de Jos 

 
 

Parteneriatului cu părinții trebuie să i se acorde importanța cuvenită. Pentru a 
atinge obiectivele propuse, cadrul didactic va avea în vedere un obiectiv important, 
cunoașterea elevilor. De asemenea, ca activitatea să fie eficientă, colaborarea trebuie 
să fie una permanentă și să se bazeze pe sinceritate. 

 
Știm că uneori elevul se comportă diferit la școală față de acasă și de multe ori, 

în necunoștință de cauză, judecăm lucrurile după aparență. Comunicând cu părinții 
putem afla informații importante despre elev, informații care ne ajută să-l orientăm spre 
o educație bună, spre o dezvoltare adecvată, să-l susținem și să aplicăm acele metode 
benefice, având în vedere dezvoltarea peronalității lui, adaptând la particularitățile de 
vârstă și individuale întreaga activitate educativă. 

 
Toate acestea trebuie gândite pe termen lung, deoarece educația se face 

planificat, în timp și nu doar la școală ci și în cadrul familiei. O caracteristică 
importantă a primilor ani de viață a copilului este imitația. De aceea el se comportă așa 
cum vede. Ajungând la școală, unele obiceiuri sunt redirecționate, iar pentru copil apar 
unele neînțelegeri. Aici intervine relația familiei cu școala, în a observa 
comportamentul în ambele medii. Școala caută nevoile elevului, le analizează, 
evaluează, apoi împreună cu familia caută soluții de rezolvare a acestora. 

 
Pe lângă acest aspect, din experiență, am observat că părinților le place să fie 

implicați în activitățile educative ale școlii. Se simt onorați atunci când li se cere 
implicare, când li se cere o păre pentru o anumită intervenție,  iar la copii se vede o mai 
bună intergrare, încredere și participare activă. 

 
Competențele care se dezvoltă sunt de la cele care țin de comunicare, colaborare, 

până la cele de preocupare pentru reușită. Fiecare elev este bun la ceva iar organizarea 
trebuie vazută astfel încât elevii să fie mereu în acțiune, să dezvolte mereu competențe. 
Ceea ce se învață la școală să aibă o continuitate acasă și invers, ceea ce a dobândit în 
familie să aplice la școală și să completeze. 

 
Colaborarea prin parteneriat dezvoltă încrederea elevilor în forțele proprii, dă o 

notă de optimism în învățare, dă valoare atât școlii cât și familiei, face ca relația dintre 
copil și părinte să fie una eficientă. 
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JOCUL DIDACTIC FACTOR IMPORTANT ÎN DEZVOLTAREA SOCIO 
EMOȚINALA A COPIILOR ȘCOLARI MICI 

 
 

Prof. înv. Primar Popa Paisa Cristina 
Școala gimnaziala Nr. 10, Bacău 

 
 

Рuţіnе dіntrе рrоblеmеlе рѕіһоϲo-реdagоgісе au frământat mіntеa оamеnіlоr dе 
ştііnţă, oοϲuna dіntrе aсеѕtеa fііnd рrоblеma ϳосuluі dіdaсtіс. 
oοϲ Јосul еѕtе tоvarăşul nеdеѕрărţіt al соріluluі, oреntru οϲсarе vârѕta рrеşсоlară si 
școlară mică, еѕtе соnѕіdеrată, ре drерt oсuvântοϲ, vârѕta ϳосuluі. 

 Jocul este activitatea cea mai des întâlnită în copilărie şi așadar este prietenul 
nelipsit al copilului. Însă el este întâlnit nu doar în copilărie, ci și pe toata perioada 
vieții. Prin joc, omul îşi atinge mult mai ușor idealurile, după propriile dorinţe, 
desfășurându-se conştient şi liber în lumea imaginară pe care şi-o creează. Folosind 
jocul, copilul descoperă lumea înconjurătoare. Jocul este cea mai fermecătoare 
perioadă a copilăriei, este considerată cheia succesului pentru adultul de mâine. Joaca 
este o acțiune plină de valoare, copiii implicați în acestă acțiune imită activitățile 
adultului, și îi aduce mai aproape de responsabilitățile ce le vor avea odată cu înaintarea 
în vârstă.  

 Cercetările psihologice au scos la iveală numeroase elemente psihice ce se 
conturează cu ajutorul acestei activități.  
 

Fiecare copil își modelează universal ludic luând elemente din real si 
transpunându-le în imaginar după propria personalitate. Prin joc, copiii folosesc 
simboluri, ce sunt atribuite unor fapte din realitate. El se folosește de reprezentări în 
care implică afectivitatea şi raţiunea, nu este un proces simplu de percepţie. Frecvent, 
prin joc el se transpune individual în rol, copilul jucandu-se: „ De-a mecanicul”, „De-
a vânzătorul”, „La piață”, imitând realitatea sau dorința acestuia de a se realiza. 

 El are un rol terapeutic, în ceea ce îi privește pe copiii timizi. Intrând în rol, ei 
pot ușor scăpa de inhibiții și își pot exprima gândurile și părerile în mod deschis. 

Prin joc se întărește voinţa şi atenţia.  

Copilul își va exersa şi îmbunătăți perseverența și se poate concentra pe o durata 
mai mare de timp, fără efort, stimulându-i creativitatea, poate respecta cu mai multă 
uşurinţă regulile impuse în cadrul jocului. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 
 
 

 
Prof. înv. primar:  POPA DANIELA- IONELA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,, MATEI CORVIN”, HUNEDOARA 

 
 

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. 

Perioada Sărbătorilor de Iarnă este una din cele mai îndrăgite şi mai aşteptate din 
an. Aceasta începe odată cu Postul Crăciunului (15 noiembrie) şi ţine până la Sfântul 
Ioan (7 ianuarie). În centrul lor se găsesc marile sărbători creştine : Sf. Nicolae, 
Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ioan. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi 
tradiţiilor de iarnă cuprinde pe lângă colinde, jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia, 
capra), teatru popular, dansuri- şi o seamă de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi 
cu originea în credinţe şi mituri străvechi. 

În preajma Sărbătorilor de Iarnă trăim nostalgia desăvârşirii noastre spirituale, 
deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne 
împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi 
împreună şi a deveni mai buni, mai darnici. 
          Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebările copiilor pe 
care le pun de fiecare dată la început de iarnă:  ” Când vine Moş Nicolae?”, „ Dar Moş 
Crăciun?”, „ Care vine primul?”,  „ De unde are el aşa de multe daruri?”, „ De ce vine 
Moşul doar iarna?”, „De ce iarna are cele mai frumoase sărbători?” 

Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-şi consolideze unele 
cunoştinţe despre Sărbătorile de Iarnă, despre tradiţiile şi obiceiurile româneşti  pe care 
le ştim de la strămoşii noştri, din dorinţa de a păstra vie frumuseţea lor. 

Obiectivele acestui proiect au fost:promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă 
la nivel de unitate;trezirea curiozităţii si interesului faţă de tradiţiile locale;dezvoltarea 
capacităţii de sensibilizare a copiilor pentru a deveni purtători şi păstrători ai portului, 
tradiţiilor şi obiceiurilor noastre;transmiterea obiceiurilor şi tradiţiilor locale și 
sistematizarea cunoştinţelor despre obiceiurile specifice de iarnă. 

  Proiectul educațional “Sărbătorile de Iarnă” s-a desfășurat în perioada 06.12-
22.12.2021: 
 prima săptămână : sărbătoarea „ Moș Nicolae – prietenul copiilor” 
 a doua săptămână : confecționarea podoabelor pentru decorarea sălii de clasă, a 

costumelor pentru serbarea de Crăciun, învățarea de poezii dedicate sărbătorii, 
colinde românești, repetiții pentru punerea în scenă a serbării;prezentarea unui 
scurt program de colinde în parteneriat cu Primăria Hunedoara; 

 a treia săptămână : Serbarea de Crăciun.  

Finalizarea proiectului reprezintă realizarea Serbării de Crăciun şi completarea 
portofoliilor personale ale copiilor cu lucrările realizate pe parcursul proiectului. 
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Din punctul de vedere al cadrului didactic, pregătirea acestor activităţi didactice 
necesită o investiţie mare de timp, un volum mare de cunoştinţe, punerea în lucru a 
tuturor operaţiilor superioare ale gândirii, exersarea, la cele mai înalte cote, a măiestriei 
didactice, dar, sintezele interdisciplinare au avantajul că pot oferi elevilor o privire de 
ansamblu, o viziune globală a conţinutului tradiţiilor (din punctul de vedere valoric şi 
faptic), precum şi o viziune globală a atitudinilor care derivă din ele.  

Motivul pentru care ele nu pot rămâne o constantă strategică a activităţii 
învăţătorului este acela că nu pot fi organizate decât în preajma Sărbătorilor de Iarnă. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI. 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 

Prof. Popa Maria-Cristina 
Școala Gimnazială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău 

 
 

     Sărbătorile de iarnă a anului școlar 2021-2022 au venit și cu bucuria revenirii la 
normalitate. După un an atipic în care serbările și festivitățile școlare nu au avut loc 
sau au fost doar cu elevii și cadre didactice, magia sărbătorilor de Crăciun a fost mai 
vie ca oricând. Cu toate că s-au păstrat regulile de distanțare și purtarea măștilor de 
protecție, anul acesta, pe 22 decembrie 2021, elevi și profesori deopotrivă s-au bucurat 
de frumusețea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă. 

     Ne-am reamintit cu drag de colinde, urături, jocul caprei și a ursului specifice zonei 
Moldovei, mai precis, zona Văii Tazlăului. Prezența fizică a elevilor noștri a făcut 
posibilă organizarea în aer liber a unor scurte momente artistice, în care fiecare clasă 
de elevi de la cei mai mici la cei mai mari și-au prezentat programul cum au putut mai 
bine și mai frumos.  

     Curtea școlii s-a umplut de colindele glasurilor cristaline de copii, dornici să se facă 
auziți și să fie auziți. Elevii de clasele primare, cu excepția claselor a III-a și a IV-a, și-
au făcut debutut sub ploaia de aplauze a colegilor mai mari și susținuți de doamnele 
învățătoare. Colindele tradiționale precum O, ce veste minunată, Am plecat să 
colindăm, Steaua sus răsare, Sorcova s-au numărat printre cele prezentate. Elevii 
claselor a III-a și a IV-a au realizat un frumos joc al caprei care a impresionat prin 
frumusețea costumelor și bineînțeles a împodobirii caprei de la Sănduleni. 

     Elevii claselor V-VIII mai participaseră la asemenea serbări, dar și ei s-au prezentat 
oarecum cu teamă, după un an în care tradițiile și obiceiurile nu s-au putut desfășura 
ca înainte de pandemie. Vârsta și experiența la colindat și-au spus cuvântul, iar cei mari 
au venit cu un repertoriu mai nou: Un altfel de colind, Galbenă gutuie, Deschide ușa 
creștine precum și colinde în limba franceză  și engleză: O bon sapin, Gingel bells, 
acompaniate la chitară. O notă de originalitate a venit din partea clasei a VI-a a școlii 
noastre, care au adaptat o urătură pentru profesori și doamnele director. Serbarea s-a 
încheiat cu jocul ursului, acompaniat de tobe, fluiere și pocnituri din bice. Elevii clasei 
a VIII-a s-au costumat în urs, militari, mireasă, preot, costume populare jucând și 
impresionând audiența. 

    La sfârșit, toți elevii au primit cadouri de la Primăria Comunei Sănduleni. Cu toate 
că părinții nu au participat direct la activitatea noastră, colindele, urăturile și jocurile 
copiilor s-au auzit la casele din apropiere. Pe pagina de socializare a școlii au fost făcute 
publice imagini din timpul activității, care au primit aprecieri și comentarii de felicitare.  
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   În aceste vremuri destul de tulburi, școala rămâne instituția care îi adună pe copii și 
încearcă să le dea o rază de speranță într-un viitor mai bun. Scoala a rămas oază de 
civilizație care leagă copiii de normele societății de astăzi. Aici se creează prietenii, 
modele de urmat în viață, aici se învață competențele necasare viitoarei cariere. 

      Toate activitățile desfășurate de școala noastră a vizat colaborarea cu familiile 
elevilor noștri, pentru că, trebuie să recunoaștem ceea ce a afirmat și sociologul Mihai 
Agabrian în lucrarea sa PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE. 
STUDIU DE CAZ: 

    „ Şcoala este o organizaţie importantă în toate comunităţile, iar în comunităţile rurale 
este adesea cea mai puternică. Ea este un punct de întîlnire, un centru ce simbolizează 
comunitatea şi o resursă care o poate uni”.1 

     „Elevii sunt adesea principala sursă de informare a părinţilor cu privire la activitatea 
şcolii. În cadrul programelor de parteneriat, profesorii ajută elevii să înţeleagă rolul 
comunicării cu părinţii şi recurg atît la metode tradiţionale de comunicare (de exemplu, 
trimiterea unor scrie-sori sau notiţe cu relatări diverse), cît şi la metode noi (de pildă, 
interacţiunea cu membrii fa-miliei prin intermediul temelor interactive sau folosirea 
mijloacelor electronice, comunicare).   Pe măsură ce acumulăm mai multe informaţii 
cu privire la rolul elevilor în cadrul parteneria-telor, dobîndim o înţelegere mai 
completă asupra modului în care şcolile, familiile şi comu-nităţile trebuie să lucreze 
împreună cu elevii pentru a le spori şansele de succes”2. 
     „Când şcolile, familiile şi grupurile comunităţii lucrează împreună pentru a sprijini 
învăţarea,  copiii tind să aibă rezultate mai bune, le place mai mult şcoala şi stau mai 
mult timp în ea”.3 
 
 
BIBLIOGRAFIE:  
 
1. M. AGABRIAN, VLAD MILEA, Parteneriatul școală- familie- comunitate. Studiu 
de caz, 2005, Institutul European, Iași 
                        

   

 
1 M. AGABRIAN, VLAD MILEA, Parteneriatul școală‐familie‐ comunitate. Studiu de caz, 2005, Institutul European, Iași, 
p.13 
2  IDEM, p. 16 
3 Ibidem 

1126



 
 IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 
 

Prof. înv. primar, POPA SIMONA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE”, 

ONEŞTI 
 

 

          “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. 

      În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul 
realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. 
      Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
     Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul 
ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în 
dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în 
atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a 
unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; 
implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
     Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă.  

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  
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La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.    Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
 
     
     Bibliografie: 
 

Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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Importanța parteneriatului dintre școală și familie 
 
 

Învățătoare: prof. Pop Elena Luminița 
Școala Gimnazială nr. 2 Fundeni – Dobroești, jud. Ilfov 

 

 
    Lumea este într-o continuă schimbare și este presată de competiții de orice fel. 

Ritmul alert în care se desfășoară activitățile cotidiene; părinți care lucrează la oraș de 
dimineața până seara în marile corporații; rămânerea bunicilor la țară. Acestea fac ca 
majoritatea lor să-și pună speranța în sistemul educațional – care astăzi este cu totul 
altfel față de cel vechi. Școala oferă metode și mijloace moderne de învățare, dar și noi 
alternative educaționale, precum: Step By Step, Petas, Jena și altele. 

   De aceea, părinții și cadrele didactice trebuie să-și unească eforturile în asigurarea 
celor mai bune condiții de educație, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte din toate 
punctele de vedere. 

    Din momentul nașterii, copilul este un fenomen unic în acest univers, un 
fenomen irepetabil. Este o ființă perfectă și are capacități nelimitate. Copilul ne 
fascinează, ne inspiră, ne dă clipe minunate și ne face să fim mai buni. El trebuie să 
beneficize de atenție și în jurul lui trebuie să graviteze toate intervențiile formative ale 
tuturor. Trebuie alimentat cu multe cunoștinte și lăsat să lucreze în libertate: libertate 
de gândire, de mișcare, dar trbuie observat, încurajat și respectat ritmul personal de 
dezvoltare al fiecăruia. 

   Pentru copiii noștrii  suntem un fel de oglinzi. Felul în care noi  reacționăm 
influiențează imaginea pe care copiii și-o formează despre sine. Atunci când îi 
încurajăm, când avem încredere în ei, copiii dezvoltă capacități incredibile. Când ne 
facem timp să-i ascultăm și să le vorbim, aceștia se simt iubiți, încurajați și capabili. 
Stima lor de sine se dezvoltă, capată încredere în ei și dobândesc atitudini pozitive față 
de viață. 

    O mare importanta în educarea copiilor o are exemplul pe care il oferim noi, 
parteneri în educație: școala și familia.  Un proverb african spune că: pentru a crește 
un copil este nevoie de un sat întreg; pentru că la  formarea și educarea unui copil 
participă întreaga comunitate: de la familie, grădiniță, școală, vecini, rude, biserică etc. 
Marele pedagog, John Locke, spunea: Nu trebuie să faceți în fața copilului nimic din 
ceea ce nu vreți să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârșiți vre-o faptă pe care i-ați 
prezentat-o drept o greșeală, atunci când a comis-o, el cu siguranță că se va apăra 
invocând exemplul dat de dumneavoastră și se pune în așa măsură la adapostul acestui 
exemplu, încât cu greu vă veți putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie 
greșeala respectivă. 

   Perioada școlarului mic imprimă cele mai profunde, durabile și fructuoase 
amprente asupra individualității copilului. Diferența dintre copii îl face pe fiecare să 
fie special. 
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   Încă din primele clipe ale contactului cu cei mici, dorința mea, în calitate de 
dascăl, este să ajung cât mai repede la inimile lor. De aceea cunoașterea familiilor 
acestora, a mediului în care traiește fiecare este primul pas în educarea copiilor. 
Educarea copiilor în școală este influiențată de câteva aspecte ale vieții de familie, pe 
care învățătoarea trebuie să o investigheze cu mult tact și pricepere pedagogică.  Este 
cunoscut faptul că mediul în care trăiește copilul are o influiență foarte mare asupra lui.  

Astfel, atunci când un copil trăiește într-un mediu care îi inspiră încredere, iubire, 
prietenie, când este înconjurat, apreciat și aprobat, învață să iubeasca și el, să se placă 
și să aibă încredere în sine, să ajungă la convingerea că este plăcut să trăiești în aceasta 
lume. Dimpotrivă, când copilul trăiește în mijlocul criticilor, într-o lume ostilă, plină 
de fricoși, într-o veșnică milă și învinovățire, copilul este tentat să se războiască sau 
sa-i fie teama, să se autocompatimească sau să fie timid și cu sentimente de vinovație. 

    Mihai Golu spune: Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii și profilului 
spiritual- moral al personalității propriilor copii se menține toată viața. 

     Familiile din societatea modernă se confruntă cu solicitări ridicate și unele, din 
dorința de a le oferii copiilor o siguranță economică, petrec mai puțin timp cu ei. Dacă 
mai există și lipsa de comunicare a familiei cu școala, situația devine mult mai 
complicată și cel care va pierde este copilul. 

    Colaborarea școlii cu familia se realizează în diferite forme: prin ședințe și 
întâlniri cu parinții, prin comitetele de părinți, consultații individuale, consiliere, 
corespondența cu părinții (atunci când copilul este adus de alte persoane), lectorate, 
serbari, prin implicarea părinților în realizarea proiectelor tematice, în asigurarea unor 
materiale, rechizite, jocuri educative, în amenajarea mediului educațional, în 
planificarea, organizarea și desfășurarea activităților extracuricuralare. 

    Dacă părinții nu ar fi alături de noi în efortul educativ, acesta ar putea fi frânt, 
deviat sau deformat. H. H. Stern precizează faptul că: orice sistem de educație, oricat 
ar fi de perfect, rămâne neputincios dacă se lovește de opoziția sau indiferența din 
partea părinților. 

    În acest proces de colaborare, rolul conducator îl are învățătoarea. Ea poate să 
orienteze, să ajute familia în sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere și de 
acțiune. 

    Învățătoarea trebuie să-i convingă pe părinți că activitatea desfășurată în școală 
trebuie continuată și în familie cu participarea și implicarea ambilor părinți. Daca nu 
există această unitate de cerințe copilul este derutat și trece fără mult spirit de 
discernământ de partea unei părți și îi respinge pe ceilalți prin atitudini, gesturi și 
limbaj.  

     Prin unele activități completam ceeea ce se învață în clasă, altele sunt 
compensatorii, iar activitățile extracurriculare au un rol de destindere, de relaxare și o 
mai bună cunoaștere și apropiere. Prin activitățile extracurriculare copiii acumulează 
noi experiențe de viață și se pune un mare accent pe educația pentru societate. 

     Colaborarea dintre familie și școală  indică direcția bună pe care trebuie să o 
urmeze copilul în viață. Lipsa acestei colaborări duce spre eșec și, din nefericire cel 
invins este copilul, pentru care visăm tot ce este mai bun. 
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 Pentru majoritatea oamenilor, copilăria este perioada  de vârstă cea mai luminoasă 
a vieții. Peste ani fiecare își amintește cu duioșie  de copilărie și retrăiește regretul că a 
părăsit-o.  

Însă sunt puțini cei care intuiesc rolul copilariei în devenirea lor ca oameni maturi. 
Șțiintele umaniste și, îndeosebi, psihologia au acordat copilăriei o atenție deosebită și 
i-au dezvăluit rolul în dezvoltarea fiiniței umane și în progresul generațiilor, cu 
precădere în acest secol al copilăriei. 
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ LA ROMÂNI 
 
 
 

prof. înv. primar Popov Anaida 
Școala Gimnazială nr. 29 Mihai Viteazul Constanța 

 

 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

Perioada: 26 noiembrie – 24 ianuarie (2021-2022) 

Grup țintă: elevii clasei a II-a A 

 

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI 

Românii au fost mereu păstrători de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti. 

           Ziua de 1 Decembrie este foarte importantă pentru toţi românii de pretutindeni. 
Este ziua când, acum 103 ani,  în 1918, a fost exprimată, unanim, voința poporului : 
«  NOI VREM SǍ NE UNIM CU ŢARA ! ». 

          Moş Nicolae, o altă sărbătoare îndrăgită de copii, va fi marcată în cadrul 
proiectului, prin activități specifice. 

 Sărbătoarea Crăciunului, sosirea Anului Nou, constituie momente importante în 
cultura poporului român.  Colindele, Pluguşorul, Sorcova, Steaua au fost culese , 
istorisite şi ilustrate pentru a fi transmise urmaşilor, pentru păstrarea tradițiilor 
străvechi. Acestea vor fi interpretate de elevii clasei, în cadrul activității de tip 
șezătoare.  

         O altă sărbătoare a iernii este « Eminesciana» şi este dedicată marelui nostru poet 
Mihai Eminescu. 

         Ultima sărbătoare, care închide ciclul serbărilor dedicate iernii, dar nu mai puţin 
importantă este cea de la 24 Ianuarie, zi în care sărbătorim Unirea din 1859, când 
Alexandru Ioan Cuza devine domnitorul Moldovei şi a Munteniei. Propunem 
rememorarea acestui moment memorabil al istoriei noastre, prin hora copiilor,  asemeni 
celei, care şi în zilele noastre se joacă în oraşele Moldovei şi anume Hora Unirii pe 
versurile lui Vasile Alecsandri şi muzica lui Alexandru Flechtenmacher. 

OBIECTIVUL PROIECTULUI 

Explicarea semnificației zilelor importante ale acestei perioade şi întâmpinarea celor 
doi moşi ai anului, cei mai importanţi pentru elevii noştri: Moş Nicolae şi Moş Crăciun, 
cu veselie, cântece, poezii şi o tombolă. 
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OBIECTIVE: 

 familiarizarea elevilor cu fapte din trecutul ţării noastre; 
 stimularea creativităţii şi a expresivităţii  prin organizarea şi desfăşurarea unor  

activități de tip șezătoare, expoziţii cu lucrări;  
 cultivarea respectului pentru personalitățile poporului român; 

OA: cultivarea sensibilităţii elevilor, prin înţelegerea importanței tezaurului național 
transmis din străbuni 

RESURSE 

UMANE: 

- elevii şcolii; 
- cadrele didactice din şcoală; 
- părinţii elevilor; 

 

MATERIALE: 

- CD-uri; 
- calculator; 
- costume şi decoruri pentru programul artistic; 
- planşe; 
- acuarele, pensoane, creioane colorate, markere; 
- hârtie pentru desen; 
- carton alb şi colorat, foarfece, pasta de lipit; 
- aparat fotografiat ; 
- hârtie fotografică. 

 

DE TIMP: 26 noiembrie – 24 ianuarie  

DERULAREA PROIECTULUI: 

- Gândiți, lucrați în perechi, comunicați: 

Elevii, profesorii, părinții, propun modalități de organizare, desfășurare, pentru fiecare 
activitate propusa. 

Se realizează un program comun, ce va fi desfășurat conform planificării. 

PROGRAM ORIENTATIV:   

- Finalul lunii noiembrie : Program artistic, desfășurat cu ocazia zilei de 1 
Decembrie, exprimarea prin artă a simbolurilor naționale, și a momentului istoric  

- Primele zile din decembrie pregătirea/ desfășurarea unei tombole pentru 
sărbătoarea Lui Moș Nicolae, prezentarea semnificației zilei prin legende, scurte 
povestiri. 
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- Mijlocul lunii decembrie : pregătirea colindelor, confecționarea podoabelor, 
împodobirea clasei, organizarea, desfășurarea unei șezători, cu respectarea 
rigorilor tradiționale: purtarea costumului popular, oferirea colindețelor (covrigi, 
nuci, mere) 

- 14 ianuarie sărbatorirea zilei marelui poet Mihai Eminescu : Tematica:  
Scrierile lui Eminescu – izvor de inspiraţie- Realizarea unor compoziţii plastice, 
care să oglindească opera lui Mihai Eminescu 

-  20-21 ianuarie audierea  poveştilor semnificative referitoare la Unire ( Moş 
Ion Roată şi Unirea, Ocaua lui Cuza….); învăţarea cântecului Hora Unirii şi a 
paşilor de dans 

 

 MODALITĂŢI DE EVALUARE:    

- expoziţie de desene; 

- realizarea  portofoliilor; 

- realizarea unor panouri tematice; 

- acordarea de diplome. 

IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA 
GRUPULUI ŢINTĂ (ELEVI, CADRE DIDACTICE, COMUNITATEA LOCALĂ: 

- Dezvoltarea unor relaţii de prietenie şi întrajutorare între elevii clasei; 

- Întărirea parteneriatului şcoală – comunitate, prin  implicarea părinţilor  în proiectele 
şcolii. 
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Importanţa parteneriatului şcoală – familie 

 
 
 

Popovici Adina 
 
 
 
 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. 
 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. 
 În cei peste 20 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: 

o să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 
o să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 
o să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 
o să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 
o să întărească disciplina copiilor; 
o să comunice des şi deschis cu părinţii; 
o 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 fizicăşi 
psihică); 
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 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 

stabilească scopuri realiste; 
 să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica 

competenţa profesională a acestora). 
 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. 
 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 care 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 în activităţile şcolare, dar 
şi să-şi adapteze strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între 
şcoală şi familie. 
 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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METODE ȘI DEMERSURI REUȘITE ÎN FORMAREA PĂRINȚILOR  
ÎN SPIRITUL COLABORARII ȘI AL PARTENERIATULUI 

 
 
 

Prof. Popovici Elena 
Grădinița nr. 1 Dobroești 

 
 

Meseria de părinte este în același timp cea mai dificilă și cea mai ușoară meserie 
din lume. 

Într-o societate responsabilă și protectoare părinții au un rol activ în educație. 
Ei sunt recunoscuți ca primul educator al copilului cu rol major în dezvontarea psihică 
și social a acestuia. 

Responsabililtatea care apasă pe umerii părintelui este una imensă. El este 
modelul pe care copilul îl urmează, el asigura acestuia condiții de viață, securitate 
afectivă, educație de bază. Practic, de modul în care părintele își îndeplinește rolul, 
depinde viitorul copilului. 

Părinții au nu numai dreptul, ci și obligația de a lua parte la viața copiilor lor, 
în instituția preșcolară. 

Pentru a construi relații eficiente de comunicare cu părinții, educatoarea își 
propune o serie de activități, cum ar fi: 

 Intâlniri cu părinții; 

 Consultații individuale; 

 Schimburi de experiența cu alte colective de părinți; 

 Implicarea părinților în activitatea grădiniței; 

 Organizarea de expoziții, sezători, serbări, excursii, etc.; 
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 Elaborarea unui pliant cu teme de interes sau al unui spațiu 
informativ/publicitar. 
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Promovarea imaginii şcolii - PROIECT EDUCAȚIONAL 
 
 
 

Prof. Popovici Maria 
Scoala Gimnaziala Sichevita 

 

 

 

„ Laudă limbii române și poporului român”  dedicat Zilei de 1 Decembrie – Ziua 
Naţională a României 

 Elevii şcoli îndrumați de cadrele didactice au realizat un program artistic cu 
poezii și cântece  patriotice dedicate zilei de 1 Decembrie și vor expune lucrările 
literare, artistico-plastice de desen, pictură sau colaj realizate în cadrul activităților. 

Ziua naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o 
semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari 
realizări istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, 
pentru trecutul istoric al poporului nostru,  pentru realizările istorice şi culturale, 
precum şi pentru personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi 
până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm  cu ocazia acestui 
eveniment.  

 Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, 
ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba 
română, ţara noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile 
strămoşeşti, pentru istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni 
curajoşi şi iubitori de neam şi ţară. 

 Prin acest proiect ne propunem să-i învățăm pe elevi să conștientizeze şi să 
respecte valorile democratice, cultural-istorice, simbolurile unității, toleranței, bunei 
conviețuiri. Activitățile proiectului sunt importante pentru elevii şcolii, pentru cadrele 
didactice, dar şi pentru comunitate prin stimularea dragostei de țară, prin facilitarea 
accesului participanților, direct şi indirect, la informații de ordin intern şi multicultural. 
Ne dorim ca elevii să deprindă maniere pozitive de a acționa ca membri ai societății. 
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Să devină apărători ai valorilor neamului, să le promoveze pe acestea în țară şi în afara 
ei, iar în acțiunile lor de zi cu zi, ca cetățeni ai României şi ai Uniunii Europene, să fie 
exemple de urmat. 

SCOPUL: 

 Cunoaşterea unor elemente de literatură, istorie, geografie, educație civică, 
religie, artă care definesc portretul spiritual al poporului român; 

 Dezvoltarea, consolidarea si manifestarea sentimentului patriotic; 
 Stimularea expresivităţii prin interpretarea de poezii  si cantece  si exprimarea 

imaginatiei creatoare prin  desene, insigne aniversare și eseuri; 
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi  mândria 

faţă de trecutul istoric  al acestor meleaguri şi oameni; 
 Dezvoltarea spiritului de echipă, de coeziune socială, de apartenență la o 

comunitate. 
OBIECTIVE: 

 să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv cu cuvintele noi întâlnite în 
textele studiate; 

 să recepteze textele citite, înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive 
şi estetice ale acestuia; 

 să (re)cunoască evenimentul istoric sărbătorit; 
 să manifeste afecţiune faţă de poporul  nostru, limba română, strămoşii noştri; 
 să utilizeze metode și instrumente simple în realizarea activităţilor practice 

propuse; 
 să memoreze poezii dedicate limbii române, poporului român și zilei de 1 

Decembrie; 
 să învețe cântece specifice și să le interpreteze într-o formă cât mai artistică; 
 să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a răspunde la diferite 

ritmuri; 
 să manifeste în timpul activităţilor atitudini de cooperare. 
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Semnificația Crăciunului 

 

 
Prof. înv. primar: Popovici Maria 

Scoala Gimnaziala Sichevita 
 
 

 
Creștinii sărbătoresc Crăciunul de peste 2000 de ani. Această sărbătoare 

celebrează Nașterea Domnului Iisus Hristos. 

Crăciunul este o sărbătoare care se petrece în familie, fiind marcată de obiceiuri 
și tradiții precum colindele, venirea lui Moș Crăciun, împodobirea bradului și masa 
specială pregătită pentru a sărbători alături de cei dragi. 

 

Moș Crăciun 

Din vechime se ştie că Maica Domnului, fiind cuprinsă de durerile naşterii, i-a 
cerut adăpost lui Moş Ajun. Motivând că este sărac, el a refuzat-o, dar i-a îndrumat 
paşii spre fratele lui mai mic şi mai bogat, Moş Crăciun. În unele legende populare şi 
colinde, Moş Ajun apare ca un cioban sau un baci la turmele fratelui său. În cultura 
populară românească, Crăciun apare ca personaj cu trăsături ambivalente: are puteri 
miraculoase, ca eroii şi zeii din basme, dar are şi calităţi tipic umane. El este bătrân 
(are o barbă lungă) şi bogat (de vreme ce are turme şi dare de mână). 

Pe de altă parte, ideea de spiriduşi de Crăciun vine din credinţa străveche că 
gnomii păzeau casa omului de spiritele rele. Spiriduşii au fost iubiţi şi urâţi, pentru că, 
deşi uneori se purtau cu bunăvoinţă, puteau foarte uşor să se transforme în fiinţe 
răutăcioase şi nesuferite, atunci când nu erau trataţi cum se cuvine.În Evul Mediu, în 
loc să ofere daruri, spiriduşii mai degrabă aşteptau să le primească. Abia pe la mijlocul 
secolului al XIX-lea spiriduşii au devenit prieteni ai lui Moş Crăciun. 

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. 
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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. 

 

Masa De Crăciun 

În ziua sfântă de sărbătoare, creștinii se așează la masă alături de familie și de 
cei dragi. De pe masa de Crăciun a românilor nu lipsesc bucate tradiționale precum: 
sarmalele, piftia, friptura de porc, salata de boeuf și alte bunătăți pregătite cu drag de 
mame și bunici. 

Colindele de Crăciun 
Românii ascultă în preajma Crăciunului colinde tradiționale menite să vestească 

Nașterea Lui Iisus. 

Colindatul este unul dintre obiceiurile de Crăciun care se păstrează cel mai bine 
şi în satele româneşti. Pe lângă mesajul mistic, multe obiceiuri practicate în această zi 
sunt legate de cultul fertilităţii şi de atragerea binelui asupra gospodăriilor.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. 
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IMPORTANŢA SERBĂRILOR ÎN GRĂDINIŢĂ 

 
 
 

Prof. înv. preşcolar Pravăț Costinela Ana-Maria 
Grădiniţa „Albinuța”, București, sector 2 

 
 
 
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 fiecarui copil şi al întregului colectiv prin dorinţe comune de a obţine rezultate 
bune, favorizează stabilirea unei discipline conştiente pe parcursul repeiţiilor şi în 
cadrul desfăşurării lor. 

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

 Contactul cu un public prezent în numar mare sau mai mic la serbările din 
gradiniţă, trezeşte în copii energia latentă, exigenta în ficare de a învinge greutaţile 
ivite, de a-şi stăpâni timiditatea, le cultiva 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. 

Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, creează 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.  

Manifestarile artistice reprezintă un prilej de evaluare a activităţilor ce le-au 
pregatit. Prin poeziile recitate, copiii dau dovada că sunt obişnuiţi 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 cântece se constată 
armonizarea cu ceilalţi, prin scenetele prezentate se vor vedea cunoştinţele şi starea 
empatică.  

 Serbarile reprezinta un nesecat izvor de satisfacţii, lucruri, creează bună 
dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor, din punct de vedere fizic şi psihic.                 
   Importanţa lor educativa 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 fermă .Prin 
organizarea serbărilor dezvoltăm la copii dragostea pentru artă, pentru frumos. 

La originea activităţii ludice a copiilor se afla stările emoţionale. Ele constituie 
un preludiu al implicării în joc, în toate activităţile desfăşurate, cât şi un efect sau 
expresie a acestuia. Daca nu există un strop de plăcere, cu greu vom putea iniţia un 
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joc, şi de asemenea, orice joc, la rândul său, va amplifica stările emoţionale pe 
parcursul derularii sale. 

 Serbările din grădiniţă, activităţile artistice în general sunt un 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 gardiniţa 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. 

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 
prezente și creații artistice originale, adaptate evenimentelor și condițiilor locale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

1144



 
IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 
 
 

PROF. PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA  
C. N. ,,ANDREI MUREȘANU” 

 

 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

 
Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane; 
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Beneficiile parteneriatului: 

 Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în 
consecinţă; 

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
 
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 

         
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
• INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional pentru 
instituțiile de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 
2001. 
• NECULAU, A., BONCU, ȘT., Perspective psihosociale în educație, Iași, Editura 
Polirom, 1998. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  

 
 

   
Prof. Înv. Primar: Preda Mariana  

 Liceul Teoretic ,, Ion Gh. Rosca,, Osica de Sus, Olt   

 

Crăciunul reprezintă un cumul de simboluri, tradiţii şi simţăminte, toate 
transmise din cele mai vechi timpuri până astăzi. Un brad în sufragerie, ciocolata caldă, 
mirosul de portocale și mai ales Moșul care vine prin horn: toate acestea sunt parte din 
ceea ce azi numim Crăciunul, cea mai așteptată sărbătoare a anului şi sărbătoarea 
sufletelor noastre.  

Mici sau mari, cu toţii aşteptăm cu nerăbdare această noapte magică, în care se 
spune că se deschide cerul, iar dorinţele puse din suflet,se împlinesc. Spiritul 
Crăciunului ne schimbă, ne face mai bni, mai încrezători. Acesta este momentul în care 
grijile sunt lăsate deoparte, supărările uitate şi bucuria Naşterii Domnului ne încălzeşte 
sufletele şi ne luminează chipurile.  

În fiecare an elevii așteaptă cu nerăbdare momentul serbărilor școlare, mai ales 
cele de Crăciun și cele de final de an. Sunt momente pline de emoție atât pentru elevi 
și profesori, cât și pentru parinți, care pot trăi alături de cei mici magia copilăriei. 
Serbările școlare diferă de la un an la altul, astfel încât elevii să vină de fiecare dată cu 
idei inovative, iar la final cunoștințele lor sa fie îmbogățite cu lucruri noi. Cu ocazia 
Crăciunului, elevii școlii noastre au organizat într-un an o activitate numită Crăciunul 
în jurul lumii.  

Fiecare clasă a extras un bilețel pe care era trecută o țară. Ei aveau sarcina de a 
prezenta datinile și tradițiile țării respective, începând de la obiceiurile din seara de 
Crăciun, pâna la mâncăruri tradiționale, cântece specifice, vestimentație. Au fost ajutați 
și de părinți, alături de care au prezentat momentul, fie sub formă de power-point, fie 
sub formă de scenetă. Cu toții și-au adus aportul ca prezentarea să fie una reușită, 
interesantă, iar serbarea a rămas una memorabiă.  

În alt an serbarea de Crăciun a fost dedicată zonelor țării noastre, Crăciunul în 
România. Și de acestă dată elevii, cu sprijinul părinților, au realizat momente artistice 
de mare valoare, ajutând în acest fel la transmiterea datinilor străbune către generațiile 
următoare, la cinstirea celor care nu mai sunt. În ambele situații nu s-a pierdut din 
vedere elementul religios.  

Sărbătoarea Crăciunului este şi sărbătoarea colindelor străbune care ne îndeamnă 
să păstrăm credinţa părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri. Colindele ne aduc în suflet 
frumuseţea copilăriei, cu toate sentimentele trăite atunci, când noi eram colindătorii.                 
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Prin colinde se îmbogăţeşte orizontul spiritual al copiilor, se dezvoltă gândirea, 
capacitatea de memorare, se dezvoltă ritmul şi auzul muzical, se adâncesc sentimentele 
de preţuire pentru datinile româneşti.  

Colindele nasc în sufletele curate ale copiilor nespusă iubire pentru Fiul lui 
Dumnezeu, având un rol important în formarea lor religioasă. 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.  

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. 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.  

Serbările copiilor încântă şi impresionează prin farmecul şi prospeţimea lor, prin 
inocenţa şi candoarea protagoniştilor, prin neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin 
ingeniozitatea, naturaleţea şi firescul comportamentului lor scenic. 

  

BIBLIOGRAFIE: 

Stăiculescu Camelia - ,,Managementul parteneriatului şcoală-familie”, Ed. ASE, 
Bucureşti, 2007  

Godfrey Claff-,,Parteneriat şcoală-familie-comunitate”- ghid pentru cadrele didactice, 
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2007 

Mică enciclopedie de tradiţii româneşti, Ion Ghinoiu, Ed. Enciclopedică, 2001 
Sărbători şi obiceiuri, C. Brăiloiu, Ed. Enciclopedică, 2002  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Sărbătorile de iarnă - Sărbătorile bucuriei  
 
 
 

Puflea Garofița 
Școala Gimnazială  ,,Mircea cel Bătrân“ Giurgiu 

  

Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie ,atât pentru adulți cât mai ales 
pentru copii. În acest sens, an de an, ne propunem să desfășurăm o serie de activități 
menite să ne bucure pe noi dar și pe alti copii aflati în dificultate. Deși vremurile pe 
care le trăim de doi ani incoace sunt destul de surprinzătoare noi,cei mici, ne-am propus 
ca si în anul acesta să organizăm și să desfășurăm o serie de activități cu specific de 
Crăciun. 

Astfel, la începutul lunii decembrie am desfășurat cu copiii și părinții o mică 
ședință care a avut loc în online, unde fiecare copil și părinte a venit cu propuneri de 
activități menite șă aducă bucurie atât în sufletele copilașilor mei, de la clasă, cât și în 
sufletele altor copilași aflati în dificultate, cărora ne-am gândit să le oferim câte ceva. 

Printre propunerile făcute amintesc: 

 confecționarea unui globuleț personalizat, realizat împreună cu părinții (pe care 
să fie scris o dorință ) 

 împodobirea bradului în sala de clasă 
 confecționarea unor podoabe și decorarea sălii de clasă 
 repetarea colindelor cunoscute și învățarea unora noi 
 pregătirea unor pachete cu daruri pentru copiii aflați în dificultate ( Copiii de la 

Centru Sf. Arhangheli Mihail șI Gavriil ) 
 prezentarea unei mici serbări  
 venirea lui Moș Crăciun 

         Menționez că în prezent copilașii mei sunt în clasa I și la toate aceste propuneri 
,atât ei cât și părinții lor au răspuns cu dragoste. Precizez că, la rândul lor, fac parte din 
familii modeste din punct de vedere financiar, dar care și-au manifestat dorința de a 
dărui din puținul lor și altora. 

          Am stabilit o zi pentru împodobirea bradului. În acea zi copilașii au trăit mari 
emoții în momentul în care fiecare și-a așezat globulețul pe care l-a realizat împreună 
cu părinții, acasă. 
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Brăduțul nostru s-a transformat în ,,brăduțul dorințelor “.Printre dorințele scrise de 
copii s-au numărat: 

 sănătate 
 veselie 
 prezență fizică la școală 
 întoarcerea la viața normală 
 organizarea unor excursii 
 vizionarea unor spectacole la teatrul din localitate 
 etc... 

       Un alt moment plin de emoție a fost și acela când copilașii au adus darurile pentru 
copiii de la centru. Frumos ambalate ele au fost duse de unul din părinți și așezate sub 
bradul din acel centru urmând ca și alți copii să se poată bucura .  

      Timp de mai multe zile, atât la orele de muzică și mișcare cât și în timpul 
recreațiilor copilașii mei au intonat colindele străbune care ne reaminteau de marea 
sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos.                                        

Dar cea mai așteptată a fost serbarea de Crăciun. Anul acesta având în vedere 
vrenurile în care trăim, am înregistrat colindele și poeziile și le-am prezentat pe grupul 
clasei. Poate efectul nu a fost același, având în vedere că părinții nu au putut participa 
fizic, dar cu siguranță acele colinde au trezit în sufletul lor amintiri de neuitat.Tot 
efortul lor a fost încununat de venirea moșului care i-a răsplătit cu daruri  pentru 
strădania lor . 

Toate aceste activități nu se puteau desfășura fără implicarea directă a părinților 
care au înțeles că este în beneficiul copiilor să participe efectiv la activitățile care se 
derulează în școală, nu numai cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ci pe tot parcursul anului 
școlar.                    
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PROIECT DE ACTIVITATE   

Fulgi mari - fulgi mici  
 

 
Prof. înv. prescolar Puie Camelia 

Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu 
G.P.P. nr. 23, Oradea  

 

 
NIVEL DE VĂRSTĂ/GRUPA: Nivelul 1 – grupa mică 
TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă? 
TEMA SĂPTĂMÂNII: Iarna a sosit în zori 
TEMA ZILEI:  Ajutoarele Zânei Iarnă 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități pe domenii experiențiale 
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul Științe – activitate matematică 
TEMA ACTIVITĂȚII: Fulgi mari și fulgi mici 
MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic 
ELEMENTE DE JOC:  Aplauze, Aprecieri verbale 
REGULA JOCULUI: Copilul desemnat de educatoare, prin atingerea cu bagheta 
magică va rezolva sarcina cerută. Se vorbește pe rând și se respectă opinia fiecărui 
copil. 
SARCINA DIDACTICĂ: Să grupeze fulgii de zăpadă în funcție de mărime  Să grupeze 
fulgii de zăpadă în funcție de culoare 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi 
 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
A.DEVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI IGIENEI PERSONALE 
A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizică 
A.1.1. Aspect specific: Motricitate grosieră 
Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil sã-și coordoneze mușchii mari ai corpului cu 
un scop al mișcării 
Indicatori:  Duce obiecte în mâini în timp ce merge dintr-un loc în altul. 
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ 
B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socială 
B.1.1. Aspect specific: Abilități de interacțiune cu adulții 
Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil sã manifeste încredere în adulții cunoscuți și 
sã interacționeze cu aceștia. 
Indicatori: Interacționează pozitiv și se joacă împreună cu adulții 
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 
Reper 1: Copilul ar trebui să fie capabil să manifeste curiozitate și interes sã 
experimenteze și sã învețe lucruri noi. 
C.1. Subdomeniul: Curiozitate și interes 
Indicatori: Manifestă interes pentru activități și obiecte noi 
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D.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR 
CITIRII ȘI SCRIERII 
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului și a comunicării 
D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacității de ascultare și înțelegere (comunicare 
receptivă 
Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să înțeleagă semnificația limbajul vorbit 
Indicatori: . Rãspunde la comenzi care includ verbe („sari, aleargă, deschide, prinde,               
adu-mi...”). 
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOASTEREA LUMII 
E.1. Subdomeniul: Dezvoltarea gândirii logice și rezolvarea de probleme 
Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil să observe și să compare acțiuni, evenimente. 
Indicatori: Constată și descrie asemănarea sau deosebirea dintre douã obiecte de același 
tip (o minge este mai mare decât alta) 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de 
dezvoltare motrică și utilizarea cunoștințelor matematice în contexte uzuale 
 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
 
O1: Să adune fulgii de zăpadă așezându-i în coșulețe după criteriul cerut; 
O2: Să grupeze fulgii de zăpadă după criteriul mărimii; 
O3: Să grupeze fulgii de zăpadă dupa criteriul culorii; 
O4: Să participe cu interes la activitatea propusă. 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee: Povestirea, explicația, demonstrația, convorbirea, jocul de probă 
Resurse materiale: fulgi de dimensiuni și culori diferite, cutii, coșulețul de la Zâna 
Iarnă,  bagheta magică, videoproiector. 
Forma de organizare: Frontal, individual, în grupuri mici 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
” Curriculum pentru educația timpurie ” 
” Activitatea didactică în grădiniță” Preda V., Pletea M., Grama F., Editura Humanitas 
Educational, București, 2005 
”Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie” 
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SĂRBĂTORI MAGICE ALE ACESTEI IERNI, 2021-2022 

 

 
PROFESOR DE EDUCAȚIE PLASTICĂ,  

PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 
GRAD DIDACTIC I 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI VITEAZUL”  
ALEXANDRIA, TELEORMAN 

 
Ne pregătim din timp, în timp, în fiecare an întrecându-ne pe sine, reinventându-

ne și dând savoare iernii care vine negreșit, în fiecare an debutând cu activități care să 
dea sufletului magia de care are nevoie pentru a înflori și a înmiresma inimi. 

Activități specifice au loc în fiecare an în a treia săptămână a lunii noiembrie, 
anul acesta fiind 15-21 noiembrie 2021. Săptămâna Educației Globale este un program 
facilitat de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei și este o campanie de 
sensibilizare la nivel European, aceasta ajungând la ediția a XXIII-a în acest an. 

 Educația Globală se concentrează pe drepturile omului, înțelegere internațională 
și cooperare, pace, durabilitate și încurajează solidaritatea, dialogul intercultural și 
învățarea de la egal la egal. 

Sloganul ,,Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” este interpretat în fiecare 
an în funcție de contextul social și specificul anului, în funcție de evenimentele globale 
care ne afectează existența. De aproape doi ani trăim în pandemia generată de virusul 
Covid-19. De aproape un an au apărut vaccinurile salvatoare față de care populația 
României încă mai este reticentă, procentul celor vaccinați fiind încă destul de mic față 
de celelalte țări europene, iar decesele persoanelor infectate, care au refuzat vaccinul 
din diferite motive, fiind în creștere.  

Având în vedere acest lucru, împreună cu elevii Școlii Gimnaziale ,,Mihai 
Viteazul” am demarat o campanie pro-vaccinare, la orele de educație vizual plastică 
realizând cele mai interesante și creative afișe, în cele mai variate tehnici de lucru și 
game cromatice diferite. Afișele conțin elemente simbolice specifice temei, dar și 
multe mesaje încurajatoare menite să ajungă la sufletele oamenilor care le vor privi și 
le vor analiza atât din punct de vedere artistic, dar și din punctul de vedere al mesajului 
transmis.  

Elevii au recunoscut că mulți dintre cunoscuții lor nu s-au vaccinat dintr-o 
anumită temere sau superstiție, ceea ce e inadmisibil în secolul XXI! De asemenea, 
aproape fiecare elev cunoștea pe cineva care a trecut prin boală și care, cu greu și-a 
revenit, mulți trecând la cele veșnice înainte de vreme. 
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Mesajele elevilor au fost multe, ,,Ne vrem viața înapoi!”, ,,Să ne vaccinăm 
împreună! Lumea va fi iar a noastră!”, ,,Sărbătorile acestei ierni le vom sărbători 
împreună!”, ,,Verde, la vaccinare!”, ,,Destination vaccination!”, ,,Salvăm sărbătorile 
acestui an?” ,,Dă-ți șansa la o viață normală! Vaccinează-te!”, ,,Salvarea vine din noi!” 
etc. Nu au lipsit mesajele ECO, cele care predominau în activitățile noastre în anii 
dinaintea pandemiei, elevii trăind emoția evocării acelor timpuri când noi eram 
împreună, toți, în curtea școlii, în amfiteatre, în bibliotecile școlilor noastre, cu toți 
elevii și profesorii, cu invitați din oraș sau din alte localități, din instituțiile culturale 
ale urbei noastre, din țară sau din alte țări partenere. Toate activitățile au ajuns la 
consilierii educativi ai școlilor noastre care au transmis mai departe bilanțul  încununat 
de success în atingerea scopurilor propuse. 

În fiecare clasă am realizat câte o mica expoziție cu creațiile elevilor și ne-am 
popularizat activitățile în școli, dar și-n mediile locale, naționale, internaționale, cu 
ajutorul site-urilor de socializare existente. 

Scopul nostru a fost de a ajuta oamenii, de a-i face să înțeleagă că știința este cea 
care ne va ajuta să ne reluăm viața de dinainte de pandemie. Știința și credința vor duce 
la împlinirea visului global, revenirea la viața liberă, neîngrădită a oamenilor. 

Moș Crăciunul Secret (Secret Santa) ne-a găsit anul acesta împreună, la școala 
noastră dragă, Elevii clasei a V-a B și-au înmânat cadouri de care s-au bucurat, bradul 
de Crăciun fiind cu crengile primitoare de glasuri de copii fericiți, ca niște clopoței care 
se agață cu speranță de viață și normalitatea care prea mult ne-a lipsit  

În cadrul săptămânii SNAC, elevii au donat fructe și legume, dar și alimente 
neperisabile pentru categorii de persoane dezavantajate din urbea noastră mică. 
Produsele au ajuns la casa de copii, la azilul de bătrâni, dar și la elevi care provin din 
familii defavorizate. Acțiunea a sensibilizat elevii mei, ,,a dărui” devenind un verb 
aducător de mare bucurie ca și acela de ,,a primi”. 

Sărbătorile s-au încheiat, dar acțiunile noastre nu se vor opri aici, vom continua! 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE  

IN PARTENERIAT CU PARINTII 
 
 
 

Prof. înv. primar: Puscasu Maria 
 
 
 

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 

1155



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.  

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 
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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. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 

 
RACU ANASTASIA  

GRĂDINIȚA P. P. ,,ROBOȚEL,, CONSTANȚA 
 
 

 Mediul în care se naşte copilul, trăieşte, se dezvoltă şi se formează copilul, este 
familia.          
 Învăţarea primelor comportamente sociale,prin imitaţie şi interacţiune, se 
produce în mica lor copilărie și e dependentă de tipul relaţiilor din familie. Dar, ca 
primă etapă a învăţământului preuniversitar, grădiniţei îi revine rolul de a contribui 
responsabil la formarea personalităţii copiilor, de a le deschide calea spre cunoaştere, 
de a descoperi lumea înconjurătoare.         
 Grădiniţa este o a doua casă a copilului şi reprezintă pentru el un spaţiu în care 
se simte ocrotit şiîn siguranţă,însă,în mod obligatoriu,părinţii sunt partenerii 
educatoarei deoarece ei îşi cunosc cel mai bine copiii şi pot oferi cele mai multe 
informaţii despre aceştia. 

În ultima vreme, marea majoritate a părinților nu mai are timp să-și ajute copii 
la rezolvarea sarcinilor școlare și acest lucru este doar în defavoarea copilului. Cadrele 
didactice indică destul de des această situație, precum și nevoia elaborării de strategii 
și proiecte care să implice mai mult familia ca partener educativ. Familia trebuie să-şi 
dea seama de importanța rolului său în educația și viitorul copiilor, necesitatea 
implicării active în relația cu programele și activitățile școlare.    
 Multe familii sunt de părere că școala e singura responsabilă de educația și 
viitorul copiilor. Dacă ceva nu funcționează în dezvoltarea și educația copilului, 
profesorii sunt unicii responsabili pentru acest neajuns. 

Este indicat ca relația famile-școală să se mențină vie, iar întărirea acestei relații 
trebuie să fie o prioritate. Așa cum există școală pentru cei mici este la fel de normal 
să existe o școală și pentru părinți care să clarifice multe din aspectele legate de 
dezvoltarea copilului. 

Este necesară cunoașterea nevoilor tinerilor, a nevoilor pieței, pentru a oferii 
măsuri educative eficiente, ce ar asigura în felul acesta o șansă reală de integrare socio-
profesională. Performanța și eficiența procesului educativ depinde de gradul și calitatea 
implicării tuturor factorilor în acest proces, unul din acești factori fiind familia. 

Noile orientări educative, adaptate nevoilor pieței, sunt un “mister” pentru mulți 
părinți iar consilierea și orientarea profesională poate oferii răspunsurile necesare 
copiilor și părinților deopotrivă. În sensul acesta comunicarea joacă un rol esențial ce 
poate hotărî parcursul viitor. Implicarea părinților în dezvoltarea copiilor pe termen 
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lung trebuie făcută cu multă responsabilitate și în deplină conștiință de cauză a situației.
 Modalitatea în care se efectuează această relație poate fi un test atât pentru 
părinte cât și pe pentru copil. Este nevoie permanent de acțiune, de interacțiune, de 
adaptare, de schimbare și de disponibilitate către dialog între cele două părți. Succesul 
relației presupune un parteneriat real, o comunicare eficientă, și un mod adecvat de 
lucru în echipă.  

Efortul pe care îl depun părinții în acest sens este mai important decât prezența 
altor factori cum ar fi cei materiali. Lipsa dialogului părinte-copil este resimțită de către 
majoritatea cadrelor didactice; cu greu se pot stabili relații bazate pe încredere și respect 
în activitatea școlară dacă acest gen de relație nu este cultivat în mediul familial așa 
cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. 

Obiectivele educaţionale pe care grădiniţa şi le propune nu pot fi realizate în 
totalitate fără sprijinul susţinut al familiei,de aceea educatoarea trebuie să menţină o 
legătură strânsă cu aceasta pentru a asigura acea continuitate de cerinţe atât de necesară 
în activitatea noastră. Ritmul trepidant de viață impus de schimbările socio-economice 
din ultima perioadă, prezintă și aspecte negative, printre ele aflându-se și „absența” 
părinților în educația copiilor. 

Învățarea de roluri care să asigure o buna dezvoltare a copilului este un motiv în 
plus de stabilire a  unei relații de reciprocitate între părinți și cadre didactice. Nimeni 
nu deține adevărul absolut la problemele celor tineri dar calea spre rezolvarea lor se 
află în strânsă colaborare a celor două părți.Tocmai pentru a veni în sprijinul copiilor 
și părinților, în școli este recomandat să se desfășoare activități la care să participe atât 
copiii cât și părinții acestora. Pentru a a se realiza acest lucru este indicat să se realizeze 
un parteneriat educaţional, în cadrul căruia, părinţii vor fi implicaţi permanent în 
activitatea grădiniţei, fiind priviţi ca participanţi activ.      
 În acest fel, părinţii îşi vor forma deprinderea de a se implica în toate activităţile, 
cunoscând programul educativ la care participă copiii, progresele făcute de aceştia, dar 
şi percepţia pe care o are grădiniţa despre calităţile şi problemele copiilor.   
 În cadrul parteneriatului implicarea şi participarea efectivă a părinţilor în 
activităţile de la grupă cât şi în cele extracurriculare, este esențială.   
 Formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali ai educatoarei în educaţia 
copiilor este importantă, dar și formarea unei concepţii sănătoase despre grădiniţă şi 
rolul acesteia în viaţa copilului.        
 Crearea unui mediu educaţional optim,favorabil unei bune dezvoltări a copilului, 
conform cu nevoile şi necesităţile sale și implicarea părinţilor în acţiuni de atragere de 
resurse financiare şi materiale extrabugetare, este necesară în vederea îmbunătăţirii 
mediului educaţional.         

Achiziţionarea de către părinţi a celor mai recente informaţii despre creşterea şi 
educarea copiilor cât și aplicarea corectă în educarea şi creşterea copiilor lor este 
binevenită.Orice modificări în comportamentul copiilor, cu excepția celor absolut 
pozitive, devin pentru unii părinți motive de îngrijorare, de suspiciune și ridică semne 
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de întrebare referitoare la influențele din grădiniță.       
 Pe de altă parte, 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: financiare, practic-aplicative, organizaționale sau logistice.    
 Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu 
implicare susținută a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut și înțeles de către 
părinți și realizat printr-o colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară.  
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IPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
 

PROF. ÎNV. PRIMAR  RADU  IONELA   
ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1 POIANA LACULUI 

 
 “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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  
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La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.     

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 
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Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 

   

1162



 
Importanța activităților educative din grădiniţă  

în parteneriat cu părinții 
 
 
 

Prof. înv. preşcolar RADU CAMELIA IONELA 
G. P. N. POBORU, JUD. OLT 

 

 

      „Eu sunt copilul. Tu ţii în mână 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. ”  

                                                                      Child`s Appeal 

 

          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 
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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 folosi 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, iaraltele 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. 
        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 
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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.  
         Întrunirile comisiei de consultanţă familială le facilitează părinţilor o participare 
activă în cadrul tuturor aspectelor importante ale programului educaţional. În cadrul 
acestor întâlniri se va discuta despre: participarea familiei, comunicarea educatoare-
părinţi, implicarea comunităţii, organizarea de evenimente sociale, strângerea de 
fonduri, organizarea unor excursii. 
         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 acestor 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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 
 

 
 

Prof. psihopedagog - Radu Elena 
Școala Gimnazială Specială ,,C-tin Pufan’’- Galați 

 

 

        Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. 
Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului 
şi a email-ului, a smsurilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. 
Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă 
profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării , elevii vor 
folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. 

        Unii profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de învăţare, 
în special atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet . 
Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate 
de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de 
modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată 
cu soluţiile tehnologice moderne. Însă, pe lângă importanța deosebită in procesul de 
învătământ, tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a calității activităților 
desfășurate pe parcursul anului școlar. 

        Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru 
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în 
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea 
instituțională este importantă și se completează cu rezultatele obtinute , număr de 
absolvenți, performanțe etc. Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie 
consistent, să provină din mai multe surse și să exprime specificul unității respective 
în peisajul educativ local.  

        Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către sponsori, autorități, 
părinți, elevi menține școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea acestui 
deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând 
la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii, să se realizeze 
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de 
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate. Elaborarea 
unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive si a exemplarelor 
de bună practică in managementul instituţional. De asemenea, personalizarea ofertei 
educaţionale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie 
de nevoile elevilor si profesorilor. Prezența elevilor de altă etnie, in special in mediul 
rural, impune o colaborare eficientă cu reprezentanţii acestora. De asemenea, 
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, susținerea 
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elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, reprezintă alte priorităti de luat în 
considerare.  

        Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’, ce ţine pe 
de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de 
activitatea desfăşurată.  

       Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări tradiţiile şi 
realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite elevilor. 
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unității 
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi 
tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a școlii este dascălul, cel 
care prin competențele si abilitățile sale, utilizând cele mai diverse metode si tehnici 
de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se 
dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal.  

 

Bioografie: 

promep.softwin.ro/promep/news/show/3383 
https://prezi.com/tuvbqdwp50tc/strategii-de-promovare-a-institutiilor-scolare 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
 

 
PROF. RADU IOANA ROXANA 

GRĂDINIŢA „LUMEA COPIILOR”, LUPENI 
 

 

          “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.” 

            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. 

          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 

1168



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 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 continue 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. 

Un real PARTENERIAT între GRĂDINIŢĂ 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. 

 

Biliografie: 
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Școala și familia - parteneri în educație 
 
 

 
Prof. înv. primar Radu Oana Maria  

Școala Gimnazială, comuna Budești, localitatea Budești, județul Vâlcea 
 
 
           ,,Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai 
mare măsură, oamenii. Între aceștia, primul loc îl ocupă părinții și educatorii.”    A. S. 
Makarenko        
                                                                         
          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.  
         Legătura dintre familie, școală și comunitate este vitală pentru participarea 
copiilor la o educație de calitate: cea mai importantă influență în dezvoltarea copilului 
o are familia, iar al doilea factor este școala. Copiii ai căror părinți mențin în mod 
constant legătura cu școala sunt avantajați atât din punct de vedere academic, cât și 
comportamental. 

Toți copiii au de câștigat atunci când familia și membrii comunității sunt 
implicați în activitățile școlii. Participarea adulților transmite copiilor faptul că școala 
este importantă și că activitățile copiilor sunt valoroase pentru a primi atenția adulților.  
          Procesul de dezvoltare permanentă al copilului are loc în cele mai multe cazuri 
în instituții specializate, precum școala. Școlii îi revine locul central deoarece dincolo 
de clădirea propriu-zisă, ea poate fi numită „a doua familie” unde copilul dobândeşte 
cunoştiinţe noi prin metode, tehnici, mĳloace susţinute de un sistem educaţional 
profesionist. Aceasta îi oferă individului un ansamblu complex de cunoştințe, atitudini 
și abilități necesare, care să-i permită integrarea cu succes în societate. Deoarece 
societatea se află într-o continuă schimbare, școala formează un parteneriat puternic cu 
un alt factor care stă la baza formării copilului, familia.  

Familia reprezintă o mică societate cu regulile ei specifice, având un impact şi 
un echilibru puternic asupra copilului. Astfel, ajungem la binecunoscuta expresie „cei 
șapte ani de acasă” care lasă o amprentă vizibilă, atât pe evoluţia fizică sau 
comportamentală, cât şi pe cea psihică. După „cei șapte ani de acasă”, intervenția 
familiei este hotărâtoare în formarea caracterului copilului, alături de școală, sprĳinind 
necondiționat școala.  

Dacă până la intrarea la școală copilul a învățat din familie să iubească, să 
compătimească, să uite de orgoliu, să păstreze anumite tradiții, să înțeleagă corect și să 
respecte autoritatea părinților/adulților, care servesc drept model comportamental, 
manifestând autodisciplină, să-și formeze un simț sănătos al proprietății private, 
punând preț pe muncă în calitate de izvor al tuturor bunurilor, acest copil va crește 
iubitor, empatic, tolerant, responsabil. 
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          Mulţi părinţi consideră că rolul lor în educaţia copilului se termină o dată cu 
intrarea la şcoală, afirmând „l-am dat la școală, să-l învețe dascălul”, ceea ce este 
complet fals, deoarece şcoala şi dascălul nu pot înlocui lipsa de preocupare a părinţilor. 
Dascălul continuă educaţia părinţilor la ore, iar părinţii o continuă dupa ore. Aşadar, 
şcoala reprezintă doar o parte din educaţia pe care o primesc copii, restul primind-o 
înafara şcolii.  

Parteneriatul părinţi-şcoală poate ajuta dascălii în munca lor, să perfecţioneze 
abilităţile şcolare ale copilului, să îmbunătăţească atât programul de învăţare căt şi 
climatul şcolar, să îmbunătăţească abilităţile educaţionale ale părinţilor şi să conecteze 
familiile între ele.  

Părinţii trebuie să vadă în dascăli un prieten şi un colaborator care îi poate ajuta 
uneori chiar în relaţia părinte-copil. 
          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.  

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.  

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 afişeze. Aşadar, e 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. 
          Parteneriatele dintre şcoală şi familii 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.  

Dacă cele două medii educaţionale-şcoala şi familia-se completează şi se susţin, 
ele asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea şcolară şi pe 
plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea 
intereselor comune în beneficiul copiilor.  

Cercetările confirmă că indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, 
când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, rezultatele determină 
performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar 
si scăderea fenomenului delicvenţei.  
          Educația unui copil nu se poate realiza doar în cei patru pereți ai unei săli de 
clase, sub atenta motivare a cadrului didactic. O educație adevărată se formează în mare 
parte dincolo de clasă, în situațiile reale, unde copilul își petrece majoritatea timpului 
alături de familie 
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          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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Dezvoltarea interesului copiilor  
pentru tradițiile și obiceiurile de iarnă 

 
 
 

Prof. înv. primar: Rădulescu Cristina  
Școala Gimnazială Nr. 1 Comana 

 

 

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. 

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. 

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. 

Se spune că în seara de Ajun se deschid cerurile şi cei evlavioşi pot auzi glasurile 
îngerilor. 

Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea Postului 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. 

Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarnă (20 
decembrie - 7 ianuarie), 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. 
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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. 

Odată finalizate toate pregătirile, gospodinele pun din fiecare fel de mâncare câte 
ceva într-un coş de nuiele  şi o sticlă cu vin şi duc acest coş la biserică, în seara de ajun, 
pentru sfinţire. 

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. 

Pomul de Crăciun este un brad împodobit, substitut al zeului adorat în ipostaza 
fitoformă, care moare şi renaşte la sfârşit de an, în preajma solstiţiului de iarnă, sinonim 
cu Butucul de Crăciun. Împodobirea bradului şi aşteptarea de către copii a "Moşului", 
numit, în sud-estul Europei, Crăciun, care vine cu daruri multe, este un obicei 
occidental care a pătruns de la oraş la sat, începând din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea. Pomul de Crăciun s-a suprapus peste un mai vechi obicei al incinerării 
Butucului (zeul mort) în noaptea de Crăciun, simbolizând moartea şi renaşterea 
divinităţii şi a anului la solstiţiul de iarnă, Obiceiul a fost atestat la români, aromâni, 
letoni şi sârbo-croaţi. 

Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri, pe care le pune sub brad bineînţeles, numai 
celor care merită. 

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. 

Din păcate, în timpurile noastre, copiii nu mai sunt încântați de aceste tradiții și 
obiceiuri frumoase, care reprezintă, de fapt, o emblemă a poporului nostru și care ar 
trebui să ne bucure copilăria și să ne aducă în stare să trăim intens fiecare moment din 
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această perioadă. Mai mult, copiii devin stânjeniți de obiceiuri precum: colindatul, 
tăierea porcului, așteptarea lui Moș Crăciun, etc., considerându-le obiceiuri demodate 
sau prostești care nu se mai practică decât în mediul rural. 

Misiunea noastră ca și cadre didactice, dar și ca părinți este de a le dezvolta 
interesul, dragostea și sensibilitatea în ceea ce privește aceste tradiții pentru ca să nu se 
ajungă ca acestea să dispară în totalitate.  

Cred că este foarte important ca elevii și copiii noștri să înțeleagă originea și 
semnificația acestor tradiții și să le respecte ca și când ele ar fi o parte din sufletul 
înaintașilor lor.  
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Sarbatorile de iarna 
       
 

Gradinita Nr. 1 Urdari                                                     
Prof. Inv. Preș. Radulicea Nicoleta Lia 

      

 

Sarbatorile de iarna incep de indata ce s-a intrat in postul Craciunului, deoarece 
din acest moment fiecare persoana ar trebui sa faca un mic efort si sa se pregateasca 
sufleteste pentru una dintre cele mai mari sarbatori. Pregatirile sunt in toi, gospodinele 
se ocupa de curatenia din casa. 

Ajunul Craciunului reprezinta un moment deosebit care se petrece alaturi de cei 
dragi. Acum se impodobeste celebrul brad de Craciun si se fac ultimele pregatiri pentru 
ziua ce va urma. 

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. 

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. 

Exista inca zone si persoane din Romania care respecta cu strictete toate traditiile 
si obiceiurile autohtone, fara a le asimila in vreun fel si pe cele ale strainilor. Fiecare 
zona are datinile sale, iar la acest capitol tara noastra are cu ce se mandri. Insa toti cei 
care respecta aceste traditii sunt uniti de un singur lucru: pregatirea si asteptarea cum 
se cuvine a sfintelor sarbatori de iarna. 

Noaptea Anului Nou reprezinta un motiv de veselie si voie buna, pentru ca se 
spune ca felul in care iti incepi anul este decisiv pentru intregul an care va urma. 
Traditional, numele trecerii dintre ani este “Ingropatul anului” sau “Innoirea anului”, 
termenul de “revelion” fiind introdus recent. Acesta este imprumutat din limba 
franceza. Toata lumea petrece pana in zori. 
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Chiar daca traditiile romanesti au fost oarecum ingradite de noile reguli sociale, 
economice sau politice, un lucru este sigur: sarbatorile de iarna trebuie sa umple tuturor 
sufletul de bucurie, liniste si pace, indiferent in ce colt al lumii s-ar afla. 
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COLINDĂM, COLINDĂM IARNA 
 
 

 
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: RIȘCUȚA ELENA DORINA 

LICEUL TEHNOLOGIC CRIȘAN CRIȘCIOR 
 
 

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. 

Ca și în fiecare an si anul acesta am organizat o serbare de Crăciun pe care am 
înregistrat-o și am trimis – o părinților pe grupul clasei. Au fost foarte încântați atât 
copiii dar mai ales părinții. 
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Magia Sărbătorilor de iarnă! 

 

 
Profesor pentru învățământul primar, Rogojan Steuța 

Școala Gimnazială “Adam Nicolae”  Arad 
 
 

Crăciunul…perioada în care lumea începe să forfote de bucurie, entuziasm, 
perioada în care lumea e cuprinsă de magia sărbătorilor de iarnă unde cu toții pregătesc 
mâncarea tradițională după care îți lasă gura apă, curățenia înainte de sărbători 
bineînțeles, petrecerile de sărbători, bradul și alte tradiții, dar despre bucuria din 
roșul obrajilor de pe fețele colindătorilor? 

Sau despre fericirea din ochii familiei care te întâmpină înapoi acasă?  Fericirea 
din ochii copiilor care primesc cadouri? Sau voioșia cu care colindătorii cântă neîncetat 
Nașterea Domnului? Sau mirosul  îmbietor de cozonac făcut de bunica, ori vinul fiert 
cu scorțișoară. Da, magia Crăciunului ne cuprinde pe  toți de la mic la mare. 

Crăciunul este sărbătoarea creștină având loc pe 25 decembrie în fiecare an în 
calendarul gregorian. Începând cu secolul XX, sărbătoarea creștinilor devine 
sărbătoare laică, putând fi celebrată atât de cei creștini cât și de cei necreștini, pentru 
aceștia atenția concentrându-se pe grupări familiale, iar pentru copii pe cadouri de la 
Moș Crăciun. 

Această minunată sărbătoare nu este reprezentată de un obiect, ci de un 
eveniment creștin, venirea pe lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de 
emoție, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu și pentru cei din jur. 

Spiritul acestei sărbători divine este însușit de oamenii care ne iubesc așa cum 
suntem! Și aceea este familia! Acesta este spiritul Crăciunului! Bucuria de a ne avea 
unul pe celălalt. Comfortul pe care ți-l oferă gândul că ai oameni pe care poți 
conta. Sărbătoarea Crăciunului este bunăvoință, este iubire, suflete calde, recunoștință! 

Marea sărbătoare a Crăciunului marchează nașterea Mântuitorului nostru, Iisus 
Hristos. Unul din cele mai reprezentative, din punct de vedere al tradițiilor  respectate 
în această sărbătoare este colindatul. 

Colindatul este un obicei străvechi, păstrat din moși strămoși până în zilele 
noastre. Colindul este zestrea noastră spirituală de neprețuit pentru că el transmite o 
veste de la Dumnezeu. Colindătorii merg cu voioșie din casă în casă să anunțe Nașterea 
Pruncului Iisus Hristos, ca niște solii binecuvântate de Domnul. 

Colindatul, reprezintă vestirea Nașterii lui Hristos, așadar o bună-vestire. 
Amintim aici cum Apostolii au fost trimiși să dea de știre lumii întregi de venirea Fiului 
lui Dumnezeu întrupat și apoi înviat în lume, așa sunt meniți și colindătorii să facă 
acest lucru în fiecare an. 
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Colindatul se realizează în seara de Crăciun, colindătorii se adună de obicei, în 
cete și merg la colindat, să transmită vestea din casă în casă și să împartă binecuvântări 
cerești în inima fiecărei locuințe. 

Dintre colindele preferate de colindătorii ce umblă azi din ușă în ușă se numără: 

Colindăm colindăm, colindăm iarna, Bună dimineața la Moș Ajun, Iată vin 
colindători, Florile dalbe, Trei Păstori, O ce veste minunată etc. 

Craciunul este o sărbătoare dinamică, presărată de tradiții și cântece de bucurie, 
este o sărbătoare a recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Cu cât Crăciunul se apropie, 
forfota domină peste tot. Un murmur festiv de entuziasm. Iarna acum parcă sporește în 
frumusețe, mai ales dacă și ninge, ninsoarea devine sursă de magie, este o frumusețe 
înghețată atât de răpitoare! Neliniștea și zarva copiilor crește, pregătirile se-nmulțesc, 
oamenii se iau cu treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu, pe hornuri se 
ridică fumuri ademenitoare și dătătoare de curaj, fumuri care te îmbie la povești pentru 
copii spuse lână căldura primitoare a cuptorului încins și miros de cozonac. 

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 proiectelor în parteneriat cu părinții 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 din acest motiv, se incearcă prin proiecte promovarea de 
colinde si uraturi specifice zonei.  

Implicarea copiilor in derularea acestor proiecte va conduce la constientizarea 
faptului ca sarbatorile si traditiile trebuie pastrate si transmise mai departe. 
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,,IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII     

PENTRU MARCAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ’’ 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ROGOJINARU - STAN D. FLOAREA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GALICEA, JUD. VÂLCEA 

 
 
 

        Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare 
şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai 
ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii 
noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a formării 
atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui deziderat, e 
nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare. 

       Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

     Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui 
parteneriat „de factor”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o 
schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

     Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o coordonare 
permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului nu se poate 
contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele două instituţii 
se completează şi se sprijină reciproc. 

     Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 

    Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 

1182



demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

     Doar într-un asemenea mediu educaţional preșcolarul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 

 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului; 
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale; 

Beneficiile parteneriatului: 

 Prezentarea unor obiceiuri și tradiții locale; 
 Îşi îmbogăţesc vocabularul; 
 Recitarea de poezii și interpretarea unor colinde; 
 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe preșcolari 
să vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi copii; 
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea; 
 Încurajează iniţiativa şi participarea; 
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 

Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală; 
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în 

raport cu evoluţia propriilor copii; 
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. 
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      În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de 
învăţământ cu comunitatea, G.P.N Galicea,jud.Vâlcea a iniţiat şi organizat programul 
artistic dedicat sărbătorilor de iarnă  „Uite ,vine Moș Crăciun!”având ca obiective 
dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, educarea 
copiilor de a primi dar și de a  dărui,evidenţierea potenţialului uman şi profesional al 
şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de 
resurse educative. 

  Programul artistic „Uite,vine Moș Crăciun”antrenează întregul colectiv de preșcolari 
recitând poezii,cântece și colinde dedicate sărbătorilor de iarnă.Ne-am pregătit  din 
timp prin confecţionarea de ornamente, invitaţii și costume cu sprijinul părinților,dar 
şi amenajarea sălii de grupă  pentru a fi un spaţiu cât mai călduros și primitor. 

   Părinţii au avut posibilitatea de a asista la serbare on-line vizionând copii dumnealor, 
dar și de a participa la o gamă variată de activităţi extracurriculare desfăşurate pe întreg 
parcursul primului semestru școlar.  
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Colinda, legătura dintre generații  
 
 

Prof. Roman Anamaria - Diana, 
Colegiul Național „Samuil Vulcan”, Beiuș, Jud. Bihor 

 
 

”Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes,                            
într-o formă intelectuală adecvată, orice temă.” Jerome Bruner 

 

Activitatea extracurriculară e o componentă educațională valoroasă și eficientă 
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o 
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activității, cât și în relațiile cu elevii, 
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
Diversitatea activităților extrașcolare oferite crește interesul copiilor pentru școală și 
pentru oferta educațională.4 

Atunci când părintele este implicat în mod activ în viața școlarului și a școlii, 
activitatea extracurriculară devine mijloc de apropriere între actanți. 

Într-o societate în care timpul este văzut adesea ca factor de stres, școlii îi revine 
cel mai greu dintre roluri, acela de a se orienta spre un mijloc potrivit de a construi 
viitorul astfel încât părintele și elevul să rezoneze nu numai în ceea ce privește 
desfășuarea activităților simple, banale, cotidiene. Considerând sufletul fiecărui copil 
o explozie de emoții, ne vom adapta strategiile astfel încât să oferim securitatea 
emoțională de care e atât de multă nevoie. 

Eficiența unei activități desfășurate în afara instituției crește atunci când 
parteneriatul școală-familie are la bază valori și atitudini care clădesc caracterului unui 
tânăr pregătit să se integreze și adapteze procesului de globalizare. 

La nivel real, concret, palpabil, ne întrebăm adesea cum îl putem aduce și pe 
părinte aproape sau, în cazurile fericite, mai aproape de școală, de realitatea pe care 
copilul o trăiește zilnic cel puțin cinci ore.  

Sărbătorile, festivitățile, celebrările, constituie contexte potrivite pentru a-i 
determina pe părinți să adere la ideea de educație activă și să-și atribuie rolul de factor 
răspunzător în modelarea personalității propriului copil care învață despre bine și rău 
de la părintele-model, apoi de la profesorul-model.  

Învățarea bazată pe afectivitate este o condiție sine qua non a reușitei unei 
activități ce urmează a fi desfășurată dincolo de porțile instituției de învățământ. 

 
4https://www.eduform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-capacitatii-institutionale-a-
scolilor-defavorizate/activitatile-extracurriculare-aspecte-generale, marți, 25 mai, ora 2200.  
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Sărbătorile de iarnă sunt ocazii propice de a scoate la iveală magia fiecărui suflet 
de copil, speranța și bucuria fiecărui părinte.  

Cultura populară românească oferă spectatorului posibilitatea de a observa câte 
dintre obiceiurile și tradițiile specifice sărbătorilor care vestesc nașterea Domnului sunt 
încă păstrate sau au statut activ în comunitățile pe care le îmbogățesc spiritual. 

Considerăm colinda, obiceiul colindatului, una dintre cele mai simple forme de 
apropiere între generații prin care se valorifică forța magică a cuvântului.  

Etimologic, termenul românesc colindă derivă din latinescul calendae. Obiceiul 
colindatului se leagă de accepțiunea arhaică a Sărbătorii ca sfârșit al ciclului temporal 
și totodată început al Anului Nou.5 

Obiceiul copiilor e de a fi alături de părinți, mai ales în preajma sărbătorilor, 
când timpul devine răbdător cu fiecare dintre noi.  

Cum îl transformăm în oportunitate de a ne apropia la rândul nostru de familiile 
celor pe care-i educam?  

Prin activități menite să-i implice pe toți împărtășite ulterior cu restul colegilor. 

Astfel, se pot realiza scurte momente în care întreaga familie colindă sub brad 
un cântec specific zonei în care locuiește. Artiștii vor fi încurajați să poarte costume 
tradiționale, măști animaliere, să folosească instrumente muzicale sau orice alt mijloc 
de evidențiere a mesajului textului. Pentru a asigura participarea în număr cât mai mare 
a părinților și elevilor la diseminarea rezultatelor, momentele ar putea fi prezentate 
online, prin intermediul unei platforme educaționale care să permită întâlnirile sincron. 
Premierea celor mai frumoase momente ar putea consta în participarea la o serie de 
concursuri cu tematică specifică, publicarea lor pe paginile de socializare ale școlilor, 
redactarea unor articole în presa locală. 

Așadar, scopul activităților extrașcolare este atins abia în momentul în care devin 
mijloc de a ne aduce împreună pe toți: elevi, părinți, profesori, de a ne face pe fiecare 
să ne bucurăm de rolul ocupat în jocul cunoașterii sinelui și lumii exterioare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

  ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 
           
 

Prof. înv. primar, ROŞ ANA-MARIA      
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Drăganu”Loc. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud                         

        

 

,,Un copil care nu se joacă, nu este un copil, dar omul care nu se joacă,  

a pierdut pentru totdeauna copilul care trăia în interiorul său  

şi de care îi va fi groaznic de dor.”(Pablo Neruda) 

 

           În această lume în permanentă schimbare-aflată sub presiunea competiţiilor de 
orice fel-părinţii, cadrele didactice, oamenii de afacerii, comunităţile locale, statele și 
guvernele naţionale se străduiesc împreuna să încurajeze  sistemele de îmbunătăţire a 
educaţiei pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte.                                   

         Familia trebuie implicată în îmbunătăţirea învăţării acasă, precum și în școală, 
dacă avem copii care vor să devină persoane instruite. 

        Familiile trimit copiii la școală,acolo unde speră ca ei  să-și dobăndească 
instrumentele pentru a reuși în viață. Şcolile preiau copii și-i trimit înapoi în familiile 
lor, acolo unde presupun că le va fi furnizat sprijinul de care aceştia au nevoie pentru 
a crește și a învăța. 

        Părinții oferă sprijin,copii relaţionează cu programul și oamenii școlii gândesc mai 
cuprinzător când relaţiile se încadrează în termenii parteneriatului. 

       În abordarea parteneriatului familie școală,pârghie educativă,este util să amintim 
și câteva strategii de depăşire a barierelor obișnuite ce apar în situația implicării 
familiei în școală. 

Aceastea pot fi:       

a.depăşirea costrângerilor de timp și resurse                                                                                    
b.oferirea de informații și instruire pentru părinți și conducerea școlii                                            
c.restructurarea şcolilor pentru a sprijinii implicarea părinților                                                       
d.depăşirea diferenţelor dintre școală și familie 

      Termenul de parteneriat este bazat pe premisa că partenerii au un fundament comun 
de acțiune și un spirit de reciprocitate care le permit să se unească astfel că,pe profesori 
și părinți îi uneşte dorința de a-i sprijini pe copii în dezvoltarea lor. 
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Rolurile parentale sunt performanțe în cadrul familiei și al relațiilor de tip şcoală-
familie. 

Rolurile profesorilor,esenţiale procesului de parteneriat, includ pe cele centrate 
pe familie, cele de sprijin, educare și îndrumare.     

Pentru a transmite mesaje cu impact real asupra părinţilor, cadrul didactic trebuie 
să aibă câteva repere privind referenţialul la care se raportează părinții, ca reprezentanţi 
ai cunoaşterii cotidiene, numită şi simţ comun (common sense). În comparaţie cu cele 
ştiinţifice, strategiile cunoaşterii cotidiene sunt spontane, incomplete, neelaborate şi 
mai puţin transparente, dar ele au multe puncte comune cu primele. Cogniţia socială 
concret cotidiană (conştiinţa comună), ca şi cunoaşterea de tip ştiinţific sunt, în fond, 
manifestări specifice ale aceleiaşi „logici naturale”. 

       Succesul unui parteneriat depinde în mare măsură şi de atitudinile şi 
comportamentul participanţilor. Toţi au responsabilitatea de a contribui constructiv şi 
pozitiv atât la buna desfăşurare cât şi la atingerea scopurilor lui. 
       Sărbătorile de iarnă au ocupat și ocupă în continuare un loc important în viața 
omului.Implicarea copiilor și părinților în activitățile educative cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă a ajutat la consolidarea relațiilor dintre elevi,dintre aceștia și adulţii din jurul 
lor.Implicarea părinților și elevilor a fost în colectarea de informații despre cum erau 
sărbătorile de iarnă odată,mai demult. 
       Pe valea Someşului, mai exact în comuna Zagra,unele dintre datinile și obiceiurile 
de altădată pot fi întâlnite și astăzi;cu toate că, spun bătrânii, ,,Sărbătorile de iarnă erau 
mult mai frumoase pe vremuri. Era slujbă de sărbătoare iar bătrânii umblau la colindat 
frumos îmbrăcați în straie nouă.”În Ajun de Nașterea Domnului cetele de colindători 
porneau la colindat, îmbracati în costume populare.  
 
Si atunci, ca și acum, colindătorii se organizau ţinând cont de vârsta, în mai multe cete: 
1.cetele copiilor, formate din băieți și fetiţe, colindau mai devreme și primeau ca daruri 
mere, colăcei, nuci și pere uscate 
2.cetele tinerilor colindau pe la casele cu fete de măritat 
3.cei căsătoriți colindau pe la rude,prieteni și vecini 

  În a doua zi de sărbătoare toată lumea ,cu mic cu mare,merge la biserică pentru a 
asculta Sfânta Evanghelie. A doua zi după slujba de la biserica, tinerii se adunau 
la,,joc”.. Era un fel de joc care ținea zi și noapte, timp de șapte seri la rând până la 
Bobotează. 
       În ceea ce privește îmbrăcămintea, ,,tinerii și nu numai ei,veneau îmbrăcați în 
straie de sărbătoare,fetele cu poale și cămăşi albe lucrate de mâna lor,cu zadii colorate 
și cojoacele din blană de miel cusute cu mătase colorată,iar băieții cu cămăşi albe 
încinşi la brâu cu chimire din piele,cu opinci noi,cumpărate din târg cu puțin 
înainte,special pentru acest eveniment”. 
         Dintre toate serile de peste an,cea mai bogată în datine și credinţe este seara 
Sfântului Vasile sau a Anului Nou.În această noapte nu doarme nimeni:copiii colindă 
pe la neamuri și vecini cu Viflaimul,Capra și Steaua. 
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          În dimineața Anului Nou,băietii umblă pe la casele oamenilor cu ,,alduitul”si 
urează un an îmbelşugat și sănătate gazdelor.Obiceiul,potrivit căruia primul care intră 
în casă trebuia să fie băiat/bărbat era respectat cu stricteţe.De Anul Nou nu se dă nimic 
cu împrumut iar la masă se mânca doar carne și produse de porc deoarece,spun 
bătrânii, ,,porcul răcneşte înainte și îți va merge bine tot anul”. 
        Un alt obicei care se practică acum este cel al calendarului din ceapă.Se ia o 
ceapă,se desface și se aleg 12 foi care reprezintă cele 12 luni ale anului,se înşiră și se 
presară cu sare.În dimineața următoare,foile care au apă mai multă arată lunile mai 
ploioase iar cele uscate,lunile secetoase. 
      Grupul de lucru părinte-profesor-elev este vârful piramidei,deoarece reprezintă 
relația reală care favorizează împlinirea idealului și a obiectivelor educaţionale. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 
  Prahase, Mircea,2003-Ţara năsăudului în amintiri,antologie,Editura.Napoca 
Star,Bistriţa 
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Iarna ninge cu colinde 
 
 

    Roșca Cristina Angela, 
Liceul Teoretic “George Emil Palade”- Constanta 

 
 
 

Iarna este despre emoția primei zăpezi, despre mirosul de cetină, despre mirosul 
de scorțișoară și al cozonacului scos din cuptorul de cărămidă, dar, mai ales, despre 
magia colindelor, ce răsună încă, pe ulițele satului bunicilor noștri. Niciodată poveștile 
și cântecele  nu sunt mai frumoase ca într-o seară de iarnă, când inimile noastre se pot 
deschide, când iluziile copilăriei ni se înapoiază, când credem în magia fulgilor de nea 
și a luminii ce strălucește în bradul de Crăciun, când se apropie vestea nașterii Lui Iisus. 

Activitatea noastră a pornit de la credința lui Betty Marcovici: ,,Colindele de 
Crăciun sunt bogăția sufletului și zâmbetul îngerilor”, care a stârnit interesul elevilor 
și al părinților, deopotrivă, față de sărbătoarea simplă, poate naivă, dar autentică, 
nealterată. Cum sărbătorile de iarnă nu și-au pierdut magia, de-a lungul timpului, ne-
am propus să scoatem, din starea latentă, autenticul în forma lui originală, sperând că, 
în felul acesta, vom reînvia și emotia ,,primară”, ca un ecou al trecutului îndepărtat. 
Povestea Crăciunului se spune în fiecare an, iar colindele o fac și mai frumoasă, pentru 
că ele  sunt metaforele bucuriei, ale speranței și ale luminii ce i-au călăuzit pe cei trei 
magi spre locul în care s-a născut Hristos, căruia i-au oferit cele trei daruri: aurul, 
smirna și tămâia.  

Momentul se deschide cu recitarea unor versuri din poezia  lui Adrian Păunescu, 
,,Colindul colindelor”, care ne sădește speranța că se poate reveni ,,la starea pură”, atâta 
timp ,,Cât colindele colindă/Și copiii sunt acasă.” Astfel, dacă ,,N-a murit colindul 
nostru,/Se mai poate, se mai poate.” Tradiția spune că Dumnezeu a lăsat colindele pe 
pământ pentru a-i ajuta  pe oameni să se purifice și să scape de păcate, ele simbolizând 
vestirea nașterii, a luminii și a unui nou început. De altfel,  odinioară, colindatul era 
considerat o formă  de magie populară, pentru că urmărea restabilirea unei stări 
întrerupte din cauza păcatelor omenești, restabilirea ordinii cosmice.  Acest nou început 
este anunțat, în prima zi de Crăciun, de colindătorii care merg din casă în casă cu 
Steaua, pentru a duce oamenilor vestea nașterii Lui Iisus. Acest obicei este reconstituit 
de un grup de copii, îmbrăcați în costume albe, ce simbolizează puritatea zăpezii, și 
care țin în mână o stea strălucitoare, confecționată din hârtie, de care este atașată o 
icoană. Copiii interpretează cel mai cunoscut colind de stea: ,,Steaua sus răsare, /Ca o 
taină mare,/ Steaua strălucește / Și lumii vestește/ Că astăzi curata,/Preanevinovata 
/Fecioara Maria/ Naște pe Mesia…” 

În fața colindătorilor sunt aruncate boabe de grâu și de porumb, așa cum se 
procedează în anumite regiuni, pentru ca gospodarii să aibă o recoltă foarte bună, apoi 
copiii sunt răsplătiți, asemenea celor care  merg pe la casele oamenilor, cu mere, covrigi 
și nuci . La această sărbătoare participă și părinți ai elevilor, pentru că ea este o 
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sărbătoare a familiei, când se reunesc părinți, copii, nepoți, care  își fac daruri și se 
bucură împreună în jurul bradului împodobit. 

Copiii sunt conștienți de faptul că ei trebuie să ducă mai departe tezaurul 
obiceiurilor românești legate de Crăciun și de Anul Nou, ei  iubesc aceste obiceiuri și 
colinde și trăiesc cu intensitate  toate aceste momente. Astfel, prezentarea Caprei este 
spectaculoasă și pune în valoare talentul artistic al copilului de sub mască. Un părinte 
oferă informații despre acest obicei, precizând că, în zona Hunedoarei, animalul este 
reprezentat de un cerb, iar în Muntenia și în Oltenia, capra e denumită  ,,brezaia”. 
Momentul este plin de dinamism, capra sare, se ridică, se apleacă, clămpănind ritmic 
din fălcile confecționate din lemn, iar zgomotul este întețit de o ceată zgomotoasă de 
copii, ce vor să alunge toate duhurile rele și să  vestească un nou început.  

Anul Nou este însoțit de urarea tradițională a Plugușorului, care antrenează mai 
mulți colindători, ce strigă, pocnesc din bice, agită clopoțeii și trag de un plug 
miniatural, însoțit de un buhai care imită mugetul boilor. Copiilor li se alătură și câțiva 
părinți, care folosesc instrumente muzicale precum toba și fluierul, pentru ca zgomotul 
să fie mai mare. Acest obicei a păstrat substratul agrar,  de aceea urătorii aruncă boabe 
de grâu și de porumb, simulând astfel gestul colindătorilor care  aruncă aceste boabe 
peste oameni, prin casele lor și pe ulițele satului, pentru a se obține roade mai bogate. 
Vor fi și ei răsplătiți cu mere, covrigi și nuci. 

Așadar, faptul că sărbătoarea Crăciunului a reunit generații diferite dovedește că 
frumoasele noastre obiceiuri nu se vor pierde, dimpotrivă. Cu toții, copii, părinți, 
profesori am fost, suntem și vom fi cuprinși de magia sărbătorilor de iarnă și de 
farmecul colindelor, care  ajută îngerii să coboare în sufletele noastre :,, Sunt îngerii 
din cer veniți/ Cu Ler, oi Domnul mare!”( G.Coșbuc - ,,Colindătorii”) 
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NECESITATEA PARTENERIATULUI EDUCATIV 

GRADINIŢA – FAMILIE 
 
 

Şcoala Gimnazială Domnească 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 Tg. Neamţ                                            

Prof. pt. înv. preş. ROŞU LENUŢA 
 

    Experienţa dovedeşte că o atmosferă destinsă între agenţii educaţionali este 
facilitatoare. De asemenea, existenţa unor reguli comune, cunoscute şi fixate împreună, 
uşurează mult efortul educativ. 

   În cadrul unei grădiniţe există o reţea complexă de relaţii care au un potenţial 
considerabil de influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ. 

   Printre cele mai importante relaţii de parteneriat, poate fi menţionată relaţia dintre 
părinţi şi grădiniţă. Dacă părinţii sunt implicaţi în procesul educativ încă 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. 

   Contactele dintre părinţi şi educatoare pot îmbrăca forma unor întâlniri 
colective, desfăşurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea grădiniţelor 
şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare a părinţilor cu privire la 
conţinuturile şi metodele didactice, programul grupelor, al activităţilor deschise pentru 
părinţi, al atelierelor de lucrări practice cu părinţii. Intr-un cadru formal, părinţii pot 
colabora cu grădiniţa cu prilejul excursiilor, serbărilor, vizitelor, aniversărilor. 

   Relaţia părinţi - educatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între 
familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului se valori şi cerinţe referitor la copil. 
Efectele asupra copilului vor fi benefice, putând contribui chiar la dezamorsarea unor 
probleme înainte ca acestea să devină necontrolabile. 

   Colaborarea şi cooperarea celor doi agenţi educaţionali sunt eficiente şi benefice 
ambilor factori, dacă îndeplinesc condiţiile unei comunicări eficiente în limitele unor 
dimensiuni umane. Părinţii trebuie implicaţi permanent în activitatea grădiniţei şi nu doar 
când se ivesc probleme. Totodată, părinţilor trebuie să li se ofere permanent informaţii 
referitoare la copil. Ei trebuie să ştie carte este scopul programului educativ la care participă 
copilul lor, care sunt obiectivele urmărite şi să fie la curent cu politicile educaţionale 
ale grădiniţei. Dacă este posibil, părinţii trebuie implicaţi în luarea deciziilor, să cunoască 
progresele făcute de copilul lor, şi, în acelaşi timp, e important să ştie percepţia pe care o 
are grădiniţa despre calităţile şi problemele copilului. 

Părinţii pot fi parteneri în educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre 
copii lor. Pentru realizarea parteneriatului este esenţial ca părinţii să fie priviţi ca 
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participanţi activi, să fie atraşi în adoptarea deciziilor, să se recunoască şi să se 
valorifice informaţiile date de ei despre copii. Iar responsabilitatea să fie împărţită între 
părinţi şi educatoare. 

          Se recomandă educatoarelor, pentru a avea un parteneriat real cu 
părinţii:  

 Să fie sinceri    
  Să asculte cu răbdare 
  Să recunoască atunci când greşesc  
 Să laude iniţiativele 
 

     Se recomandă părinţilor: 

 Să solicite asistenţă şi sprijin când este nevoie  
  Să fie perseverenţi şi să caute împreună cu educatoarea 

soluţii  
 Să-şi ajute copii când greşesc 

           Parteneriatul educativ grădiniţă - familie trebuie iniţiat de instituţia preşcolară, 
aceasta având autoritatea socială şi legislativă de a se ocupa de educarea copiilor, 
având totodată şi posibilitatea, prin pregătirea psihopedagogică a educatoarelor, de a 
cunoaşte nevoile, posibilităţile copilului raportate la cerinţele societăţii. 

Pentru a realiza eficient un program de parteneriat educativ cu familia este necesar ca la  
nivelul grădiniţei să se cunoască unele particularităţi ale climatului familial din care provine 
copilul. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 
 
 
 

Profesor pentru învățământul primar Roxana MOCANU 
Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 
 

 
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. Când şcoală, familia și 
comunitatea încep să colaboreze, elevii primesc cu adevărat suportul necesar pentru a 
avea succes în școală și în viață. Studiile au arătat că dezvoltarea și implementarea unor 
astfel de parteneriate îmbunătățesc: prezența la școală a elevilor, performanța școlară a 
acestora, relația familie – școală respectiv sprijinul din partea comunității de care 
școala are nevoie (Boethel, 2004). Este necesar ca părinţii să îşi schimbe optica pe care 
o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în 
îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. Cu alte cuvinte, 
atunci când părinții se implică în educația propriilor copii, aceștia fac față mai bine 
cerințelor școlare, iar școala se dezvoltă (Henderson ș.a., 2007). 

Epstein ș.a., (2009) vorbește despre 6 tipuri de programe de implicare a 
părinților: parenting, comunicare, voluntariat, învățare acasă, negociere a deciziilor și 
parteneriate cu comunitatea. 

Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi 
rezultatele acestora. Rezultatele studiilor arată că părinții cu venituri mici participă mai 
puțin la activități în școli în comparație cu cei cu venituri mai mari. Barierele pe care 
le întâmpină părinții cu venituri mai mici în a fi prezenți la școală și a se implica în 
activități de parteneriat școală – familie sunt:  
 bariere materiale, de natalitate – resurse financiare limitate, dificultăți legate de 

transport, responsabilitatea de a crește mai mulți copii, grija pentru cei în vârstă; 
 bariere psihologice – lipsa de încredere a părinților în propriile capacități 

cauzată de lipsa studiilor, ei nu se percep ca fiind capabili să – i ajute pe copii 
în activitățile școlare; 

 bariere care țin de cultura organizațională a școlii 
 atitudinea profesorilor – uneori aceștia nu valorizează implicarea părinților, nici 

opiniile acestora, percep părinții ca împiedicând activitățile școlii, fac judecăți 
negative despre implicarea acestora. Profesorii interpretează slaba implicare a 
părinților cu venituri mici ca lipsă de interes, deși cercetările arată că acești 
părinți doresc succesul copiilor lor. De multe ori, profesorii subapreciază 
eforturile părinților atunci când aceștia se implică; 
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 climatul școlar – percepția diferențelor educaționale și de expertiză între 
profesori și părinți conduce la relații inegale profesori – părinți, profesorii 
folosesc uneori un limbaj și termeni inadecvați (în mod conștient sau 
inconștient) pe care părinții nu îl înțeleg și astfel se îndepărtează de școală (Van 
Velsor și Orozco, 2007). 

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. Strategiile uzuale de implicare a 
părinților presupun participarea acestora în activități realizate în clasă, în excursii, la 
bibliotecă etc.. Pentru părinții din zone dezavantajate, adesea cu venituri mici, este 
necesară însă o abordare mai largă și strategii care să aibă în vedere cultura comunității 
și abilitățile părinților de a contribui la educația propriilor copii. În cele ce urmează voi 
prezenta câteva din aceste strategii: 
 cunoașterea familiilor copiilor – uneori, profesorii știu puține lucruri despre 

părinți, fiind necesară inițierea unei comunicări pro – active cu părinții. A reuși să 
cunoști părinții înseamnă mai mult decât a – i invita să se implice, înseamnă a face 
eforturi active de a ajunge la ei. Atunci când se fac astfel de eforturi reale nivelul socio 
– economic respectiv educațional al părinților devin factori secundari în dorința lor de 
a participa la viața școlii; 
 cunoașterea comunității – a învăța despre comunitate înseamnă a cunoaște 

organizațiile și agențiile care pot oferi ajutor familiilor. Părinții cu venituri mici pot fi 
sprijiniți prin trimiteri către servicii medicale, stomatologice, de consiliere. De 
asemenea, în cadrul școlii poate fi oferit un program educațional suport care să 
răspundă nevoilor părinților (comunicarea, stima de sine, rezolvarea conflictelor, 
importanța educației, modalități de identificare a unui loc de muncă); 
 formarea pentru profesori – pe lângă serviciile oferite părinților, uneori sunt 

necesare programe de formare pentru personalul școlii. Temele pot varia, iar consilierul 
școlar poate fi catalizatorul acestui proces prin identificarea celor mai relevante teme 
pentru fiecare școală în parte, deoarece și profesorii pot simți nevoia de a învăța cum 
să comunice cu părinții; 
 utilizarea capitalului cultural al părinților – este important ca profesorii să 

îmbrățișeze cultura părinților. Aceasta înseamnă valorizarea capitalului social al 
părinților, a modului în care aceștia văd lumea și în care pot contribui la activitățile 
școlii, indiferent de nivelul lor educațional.  

Ceea ce presupune mutarea accentului de la deficitul pe care îl are familia, la 
punctele tari ale acestia și recunoașterea expertizei familiile diferite o au pentru 
succesul copiilor lor. Spre exemplu, părinții pot furniza informații esențiale despre 
stilul de învățare al copiilor, despre alte abilități pe care aceștia le au, pot identifica 
nevoi ale copiilor și modalități de a răspunde acestor nevoi.  

Valorizarea contribuțiilor familiei înseamnă că profesorul învață nu numai de la 
părinți ci și de la reprezentanți ai familiei extinse: mătuși, unchi, bunici respectați în 
comunitate (Van Velsor și  Orozco, 2007). 

Concepută în mod sistematic, colaborarea școlii cu familia este o parte componentă 
a sistemului general a activității educative. Școala are datoria să inițieze părinții în 
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problemele psihopedagogice, să acorde ajutor familiei în educarea copiilor și să 
antreneze mai mult pe părinți la stimularea și evaluarea progresului educativ al elevilor. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 
 
 

de ROXANA STANCIU, 
profesor CNGM Urziceni, Ialomița 

  

 

            Dintotdeauna obieciurile de iarnă au reprezentat un bun prilej ca familia de 
acasă și familia de la școală să devină una și aceeași. 

 Parteneriatul școală-familie accentuează rolul părinților ca prim-educatori ai 
copiilor,asigurându-ne un sprijin în propria activitate și contribuind la creșterea 
încrederii copiilor în actul de educație. 

De-a lungul carierei didactice au fost numeroase momente speciale,realizate 
împreună cu elevii și părinții  claselor la care am fost dirigintă. Printre cele mai reușite 
activități realizate astfel se numără Moșul secret,o poveste  de Craciun,o lecție deschisă 
și activități de voluntariat. 

Să le luăm pe rând. 

Moșul secret este bucuria tuturor copiilor,de la școala gimnazială,până la 
liceu.Cu o lună înainte se extrag bilețele cu numele colegilor și fiecare trebuie să facă 
un cadou,copilului al cărui nume l-a extras,totul rămânând secret.De multe ori am 
convenit ca darurile să fie personale.Au colaborat cu părinții,cu bunicii și au învățat să 
pregătească o prăjitură , să coasă sau să croșeteze mănuși,fular pentru a le transforma  
apoi într-un cadou de neuitat. Darurile se împart de obicei în ultima oră de dirigenție,de 
multe ori împreună cu o călduroasă îmbrățișare. 

O poveste  de Crăciun a fost una din provocările meseriei mele de 
dascăl,diciplina predată(matematică) neavând  prea multe în comun cu teatrul.Băieți si 
fete,de clasa a X-a,împreună cu părinții și bunicii au reușit  să creeze decorul,să 
îmbunătățească scenariul,să creeze garderoba sau să învețe temeinic rolul.Sceneta reia 
o serie de obiceiuri de iarnă prin ochii unei familii cu trei copii,fiecare având locul și 
rolul bine stabilit. 

Acțiunea se desfășoară  în casa unei familii tradiționale,iar recuzita a necesitat 
nu numai inventivitate,ci și multe ore de muncă.Inventarul bucătăriei a fost creat de 
două mamici împreună cu fetele din clasă care au învățat cum se fac turtele cu grâu 
fiert,specifice pentru Craciun. 

Garderoba a fost asigurată prin costume populare luate de la bunici,iar grupul de 
dansatori din Coșereni a completat în mod natural rodul a 7 săptămâni de repetiții. 
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Fondul sonor și efectele muzicale au fost create astfel încat să scoată în evidență 
frumusețea cântecului popular și momentul sărbătorilor de iarnă.Momentul sosirii 
colindătorilor la geamul familiei,magia asigurată de colindele tradiționale, au transmis 
în sala arhiplină un sentiment de bucurie și liniște sufletească. 

Astfel,piesa a fost o bornă nu numai pentru elevi, ci și pentru părinți și,de ce 
nu,și pentru activitatea mea didactică(inutil să vă spun că părinții erau parcă mai 
bucuroși decât copiii lor pentru recreerea atmosferei patriarhale). 

Sprijinul părinților a fost indispensabil,iar gradul de implicare ridicat.Și-au 
susținut copiii ,au pregătit chiar și colaci,pâine la cuptor și cozonaci. 

O lecție deschisă la dirigenție cu tema ,,Obiceiuri de Craciun”,ținută de elevii 
unei clase de a IX-a,a reușit să aducă mai aproape atât copiii(colegi de clasă),cât și 
profesorii și părinții lor. 

Elevii au recreat atmostfera  iernilor de odinoară făcând o clacă,toți așezați în 
cerc,pe jos,pe perne.Au curățat porumb,adus de acasă și au povestit cum e obiceiul de 
Craciun de la fiecare din zonă.S-a remarcat obiceiul tinerilor din zona Coșereni,județul 
Ialomița,unde tinerii, după ce își împodobesc calul,se duc și colindă,apoi se strâng  
acasă la unul din ei,unde mama îi așteaptă cu gogoși calde.Așa stau până târziu la 
povești,de multe ori în jurul sobei.În zona Grindu,Munteni-Buzău colindătorii se strâng 
seara,înainte de ziua colindului,împodobesc clopotele,buhaiul,plugul,pregătesc grâul 
aruncat ca simbol al bogăției în curtea gospodăriei.De la Căzănești, doi elevi au adus 
blana de urs  și o piele de capră,păstrate de la bunicii lor  și acompaniați de tobe și ne-
au încântat cu bogăția conținutului colindelor. 

 Activități de voluntariat au loc în fiecare an pentru copiii de la Centrul de 
Plasament.Atunci când se poate,elevii voluntari, pe lângă darurile cu care se duc,au 
ocazia să petreacă timp alături de copiii din Centru,de multe ori legându-se astfel, 
prietenii. 

Rolul părinților a fost și este de accentuare a rolului școlii de educare a tinerilor 
pentru viața socială și de cunoaștere reciprocă  a posibilităților educative pentru 
atingerea obiectivelor pedagogice. 

Orice obicei de Craciun avem,orice tradiție respectăm,familia de la școală nu 
poate să existe pe deplin fără familia de acasă.De la sprijinul moral la cel practic,de la 
spiritul critic la sufletul pe care trebuie să il punem,de la păstrarea vie a tradițiilor 
noastre până la împământenirea unor noi obiceiuri,unii fără alții nu putem.Poate că asta 
înseamnă, de fapt, Craciunul! 
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PROIECT DE ACTIVITATE ALA 1  
 
 

Prof. Inv. prescolar Rus Cristina  
Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu 

GPP nr. 23, Oradea  
 

 
NIVEL DE VĂRSTĂ/GRUPA: Nivelul 1 – grupa mică 
TEMA ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă? 
TEMA SĂPTĂMÂNII: Iarna a sosit în zori 
TEMA ZILEI:  Ajutoarele Zânei Iarnă 
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA  – activități liber alese 
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi 
SECTOARE DE ACTIVITATE 
Știință – „ Cadouri pentru Zâna Iarnă” – puzzle 
Artă – „ Ajutoarele Zănei” – colorare  
Construcții – „Palatul Zânei ” 
 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
A . DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE 
A.1. Subdomeniul: Dezvoltarea fizicã 
A.1.2. Aspect specific: Motricitate fină 
Reper 3: Copilul ar trebui să fie capabil sã utilizeze mâinile și degetele pentru scopuri 
diferite. 
B. DEZVOLTARE SOCIO-EMOȚIONALĂ 
B.1. Subdomeniul: Dezvoltarea socialã 
B.1.1. Aspect specific: Abilități de interacțiune cu adulții 
Reper 2: Copilul ar trebui sã fie capabil să ceară ajutorul adultului când are nevoie. 
  C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE 
C.3. Subdomeniul: Persistență 
Reper 3: Copilul ar trebui să fie capabil sã continue realizarea sarcinii, chiar dacã 
întâmpină dificultăți 
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICÃRII  ȘI A PREMISELOR 
CITIRII ȘI SCRIERII 
D.1. Subdomeniul: Dezvoltarea limbajului și a comunicãrii 
D.1.1. Aspect specific: Dezvoltarea capacități de ascultare și întelegere (comunicare 
receptivă) 
Reper 2: Copilul ar trebui să fie capabil sã înteleagă semnificația limbajul vorbit. 
 
SCOPUL ACTIVITĂȚII 
      Familiarizarea copiilor cu principalele aspecte si trăsături caracteristice 
personajelor care aparțin anotimpului iarna, cât și consolidarea deprinderii de a se juca 
în grupuri mici, respectând indicațiile educatoarei. 
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OBIECTIVE OPERAȚIONALE 
O1: Să formeze puzzle-ul corect 
O2: Să coloreze în contur figurinele 
O3: Să construiască palatul Zânei din cuburi lego 
O4: Să participe cu interes la activitățile propuse 
 
STRATEGII DIDACTICE: 
Metode și procedee: Conversația, povestirea, explicația, demonstrația, exercițiul, 
expunerea, jocul, munca individuală, turul galeriei 
 
Resurse materiale: Figurine, puzzle, creioane colorate, planșa model, cuburi lego 
Forma de organizare: Frontal, individual, în grupuri mici 
 
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 
 

Nr. 
Crt. 

Etapele 
activității 

Conținut științific Strategii didactice 

1. Moment 
organizatoric 

-aerisirea sălii de grupă 
-aranjarea mobilierului 
-pregătirea materialelor didactice necesare 
temelor propuse pentru cele trei centre 
-intrarea copiilor în sala de grupă 

 

2. Captarea 
atenției 

Captarea atenției se realizează cu ajutorul 
scrisorii de la Zâna Iarna: „ Dragii mei, eu 
sunt Zâna Iarna. Sunt sigură ca ați auzit de 
mine. Sunt foaaarte supărată pentru că am fost 
răpită de Vrăjitoare tocmai când eram în drum 
spre voi. Am auzit de la celelalte zâne că voi 
sunteți foarte isteți și prietenoși așa că mi-am 
dorit foarte mult să vă cunosc, dar din păcate 
Vrăjitoarea m-a răpit și mă ține închisă în 
castelul ei întunecos. Am nevoie de ajutorul 
vostru să scap de aici! Ce spuneți, mă 
ajutați?” 

Scrisoarea de la 
Zână 
 
Observația 
 
Conversația 

3. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

Educatoarea va anunța activitatea ce urmează 
a fi desfășurată la fiecare centru de interes, 
invitând copiii să le viziteze și să se așeze la 
centrul dorit, precizând obiectivele care 
trebuiesc realizate 

Conversația 
 
Observația 
 
Explicația 

4. Dirijarea 
învățării 

Educatoarea le prezintă centrele deschise, 
intuiesc materialele și le prezintă sarcinile ce 
trebuiesc îndeplinite la fiecare. 
 
La centrul Științe vom forma fotografiile 
dragi Zânei pe care vrăjitoarea cea rea i le-a 
rupt. Zâna se va bucura foarte mult când va 
vedea că noi le-am reparat. 
 

Conversația 
 
 
 
 
Conversația 
Explicația 
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La centrul Arte vom reface prietenii Zânei. 
Aceștia au fost vrăjiți și și-au pierdut culorile, 
sunt toți albi! 
Cu ajutorul creioanelor colorate vom reface 
toți prietenii Zânei așa cum au fost înainte de 
vrajă. 
 
La ultimul centru, Construcții vom repara 
castelul Zânei. Acesta a fost distrus de 
vrăjitoare, iar acum Zâna nu mai are unde să 
locuiască. Folosind cuburile lego, fiecare veți 
face câte un castel nou Zânei.Mă bazez pe voi 
că veți face cele mai frumoase și rezistente 
castele. 
 
Înainte să începem, vom realiza câteva 
exerciții de încășzire a mușchilor mici ai 
mâinii : „ Mișcăm degețelele, batem tare 
palmele, ploaia cade binișor, stoarcem rufele 
ușor”. 
 

 
 
Conversația 
Explicația 
 
 
 
 
Conversația 
Explicația 

5. Obținerea 
performanței 

Copiii realizează sarcinile cerute. 
Dacă aceștia își finalizează activitatea la 
centru respectiv vor putea să-și exerseze 
îndemânarea și la alt centru. 
Voi trece pe la fiecare centru pentru 
verificarea înțelegerii sarcinilor ce urmează a 
fi duse la bun sfârșit, intervenind pe parcursul 
desfășurării activităților, corectându-i dacă 
este nevoie. 

Conversația 
Explicația 

6. Asigurarea 
retenției și a 
transferului 

Voi sintetiza câteva reguli de comportare 
civilizată pe care le-au respectat în cadrul 
activității, la sectorul artă, construcții și știință 

Conversația 
Explicația 

7. Evaluarea 
activității 

Voi face aprecieri pe baza obiectivelor 
urmărite evidențiind efortul individual și 
colectiv al copiilor, după care se trece la 
analiza lucrărilor de la fiecare centru. 

Conversația 
 
Turul galeriei 

8. Încheierea 
activității 

Voi face aprecieri globale și individuale 
privind implicarea copiilor în activitate. 

Conversația 
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Despre tradiții și obiceiuri 

 
 
 

Profesor: RUSAN OANA - RALUCA 
Şcoala Gimnazială Nr. 195, Bucureşti 

   Profesor: RUSAN GABRIEL - TIBERIU 
Liceul Teoretic ʺDecebalʺ, Constanţa 

 

 

Moto: ʺTradiţia este o comuniune cu misterul istorieiʺ (N. Berdiaev) 

 

 Respectarea tradiţiilor şi a obiceiurilor poporului român este o datorie morală a 
fiecărui individ, dar mai ales a celor care modelează caracterele elevilor. 

 Astfel, prin lecţiile interdisciplinare prevăzute de programa şcolară în vigoare de 
Limba şi literatura română, la INTERCULTURALITATE, profesorul poate exploata 
cunoştinţele, priceperile şi deprinderile educabililor privind modul în care se respectă 
în familiile lor tradiţiile şi obiceiurile româneşti, creştine şi necreştine, felul în care se 
adaptează acestea secolului  

al XXI-lea. Prin discuţii pe marginea prezentării unui Power Point, a filmuleţelor de pe 
Youtube şi pe baza experienţei lor de viaţă, cadrul didactic poate extrage informaţii 
utile în privinţa felului în care evoluează societatea în general şi, implicit, tradiţiile şi 
obiceiurile (ţinerea postului, spovedirea, împărtăşirea, mersul cu colindul, împodobirea 
bradului, generozitatea manifestată faţă de cei sărmani etc.). De asemenea, profesorul 
poate invita elevii să creeze prezentări Power Point sau chiar să interpreteze colinde în 
faţa clasei ori a şcolii, poate organiza clasicele serbări şcolare cu colinde ori, în funcţie 
de contextul învăţării (online /fizic) le poate cere să înregistreze/ creeze filmuleţe în 
care ei sau membrii familiei lor interpretează colinde vocal sau instrumental, purtând 
sau nu costume naţionale, măşti. 

 O constatare a ultimilor ani este aceea că elevii merg mai puţin cu colindul, 
îmbracă mai rar ia naţională, ceea ce duce, în timp, la pierderea zestrei naţionale. Iată 
de ce, nu doar de Crăciun, ci şi cu alte ocazii, cadrele didactice au datoria de a aduce 
în discuţie (şi de a crea contexte) elementele care asigură particularitatea poporului 
român, respectiv tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu sfinţenie din moşi-strămoşi. 

 Specific zonei Moldovei, colindul cu ursul este des întâlnit în ultima perioadă în 
Capitală. Zgomotul asurzitor produs de instrumentele muzicale alungă spiritele rele din 
urbe. Astfel, elevii au ocazia de a sesiza evoluţia colindului: dacă altădată un urs de la 
circ, de regulă, era pus în lanţuri, învăţat câteva mişcări şi pus să le execute la comandă, 
astăzi un om îmbracă o blană de urs şi simulează mişcările ritmate ale animalului. 
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 O transformare grotescă a colindului românesc a putut fi observată anul acesta 
când liniştea cartierelor bucureştene a fost ʺspartăʺ de cete numeroase de colindători 
care mimau gesturi, însoţiţi de casetofoane la care se auzeau colinde interpretate de 
…alţii….la maxim. Puritatea copiilor şi bucuria de a fi colindat au dispărut, făcând loc 
senzaţiei de nerespectare a tradiţiilor şi a obiceiurilor noastre, superficialităţii, 
artificialului. 

 Ne exprimăm încrederea că vom mai auzi glasurile adevăraţilor colindători 
însoţite de plesniturile biciurilor de altădată. 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 
 

 
Prof. înv. primar Rusnac Titiana 

 
 
 
Școala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii 

umane, și  are nevoie de  susţinerea familiei iar  dacă între cele două instituții  există  o 
bună  comunicare , atunci elevul se îndreaptă în direcţia dorită. Școala şi familia sunt 
două instituţii care au nevoie una de alta.  

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 rezultatul din care beneficiarul 
este copilul. În acest context este o oportunitate  pentru părinţi de a-și  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 
și de a relaţiona cu ceilalţi părinţi  , de a găsi puncte comune, de a relaţiona cu profesorii 
care însoţesc copiii. Părinții au  oportunitatea  de a cunoaşte viaţa şcolii și  este una 
dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative 
desfăşurate cu elevii.  

În urma derulării parteneriatului școală -familie 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.  

 Educaţia extraşcolară permite de asemenea implicarea directă a elevilor în 
activităţi precum: “1 Decembrie”, “Crăciunul în inimile noastre” pe care le-am 
desfășurat în luna decembrie.  Sunt foarte cunoscute și foarte îndrăgite de elevi și 
părinți, deoarece îi provoacă să se implice afectiv 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. Am constat că în programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au 
performanţe mai mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt 
implicate. Implicarea  părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează  rezultatele 
acestora, în sens pozitiv. 
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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.  

În concluzie parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în 
organizarea școlii şi a clasei de elevi.  
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PLAN DE LECŢIE 

 
 

RUSU MARIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, GALAŢI 

LIMBA ENGLEZĂ 
 
 
 

SCHOOL:   
TEACHER:  
DATE:   
TIME:  50 minutes 
GRADE:  VIth  
CLASS LEVEL: 4th year of study 
NUMBER OF HOURS PER WEEK: 2  
NUMBER OF STUDENTS: 27 
COURSEBOOK SNAPSHOT, ELEMENTARY 
TITLE OF LESSON: Test Paper 
LANGUAGE FOCUS: reviewing the past tense simple,  
                 reading skills(actually reviewing units 8 and 9)                   
VOCABULARY:  money, animals, parts of the house, 
SKILLS: ☺ reading,  
            ☺ writing( integrated)    
CLASS ORGANISATION:  ☺ individual 
INTERACTION:  ☺T-Ss,  
                                   ☺Ss-Ss, 
                          ☺Ss-T. 
LESSON AIMS: ☺to test students knowledge at the end of    
                  units  8 and 9 
EVALUATION: ☺written evaluation, worksheets. 
TEACHING AIDS:☺ handouts  
ASSUMPTIONS:☺ Students will know the past tense simple   
        (regular / irregular verbs and affirmative,  
        negative  and interrogative forms), the vocabulary  
          containing money, animals, parts of the house, 
TEACHER'S ROLE:☺ controller, tutor, observer 
 
BIBLIOGRAPHY: 
☺ Jeremy Harmer, The Practice of English Language, Fourth  
                Edition, Longman, 
   ☺Jim Scrivener, Learning Teaching, Second Edition, 
                               Macmillan, 
    ☺Virginia Evans, Jenny Dooley, New Round Up,2, 
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Longman, 
                              
      ☺ Chris Baker, Brian Abbs, Ingrid Freebairn,  
Snapshot Language Booster, Longman. 
    NAME....................................................................             DATE....................       
CLASS......... 
 
TEST PAPER     
1. Write the money in words: 
£ 3,15  =  ....................................................................................................................... 
£ 2,83 = ........................................................................................................................ 
£ 300 = ......................................................................................................................... 
77p = ........................................................................................................................... 
£ 12,59 = ....................................................................................................................... 
10 points 
2. Complete the text with the past simple form of the verbs in brackets: 

 
20 points 
3. Write the names of the animals. Unjumble the letters: 

 
10 points 
4. Complete the sentences with the names of the rooms: 
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20 points 
                 
 
           Read the information about ZigZag 
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30 points 
EXTRA=10 points 
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De ce dãruim?   

 
 

Prof. Ruxandra Dristaru,  
Liceul Teoretic “George Emil Palade”- Constanţa 

 

 

 

Gestul de a dărui  reprezintă fără îndoială unul dintre cele mai vechi 
comportamente cu o simbolistică puternică. Pentru că semnificația dăruirii unui cadou 
diferă de la individ la individ și de la o cultură la alta.  Aşa am pornit cu elevii insituţiei 
unde îmi desfãşor activitatea de peste 25 de ani, în aventura cutiilor cu cadouri , în 
preajma Crãciunului, de 10 ani încoace.  

Elevii noştri au dãruit an de an peste 60 de daruri unor copii din centre de 
plasament. Cu ajutorul pãrintilor, au cumpãrat cele necesare şi de fiecare data au 
impachetat cu entuziasm darurile. Pânã în momentul restricţiilor sanitare, nu au vrut sa 
rateze momentul de a merge în numãr cât mai mare pentru a dãrui personal cutia atent 
împachetatã. Entuziasmul lor a fost mereu recompensat de zâmbete, de mici momente 
artistice susţinute în aceste centre, de revederea, de câteva ori pe an, cu aceşti copii. 

A oferi nu înseamnă doar a face acte caritabile pentru  a spune celorlalți despre 
faptele sale bune sau despre a ne lăuda cu donațiile făcute. Uneori  câteva cuvinte de 
laudă sau chiar un simplu „Mulțumesc!” pot însemna mult mai mult sau  chiar schimba 
ziua unei persoane. Gesturile mici făcute din suflet ne îmbogățesc pe noi în primul 
rând, iar mai apoi vin sã aline inimile celorlalți.   

Toată viața noastră se învârte în jurul conceptului de a dărui. În permanență 
dăruim și ne dăruim chiar dacă o facem conștient sau inconștient. Chiar dacă, atunci 
când vine vorba de a face daruri, oamenii se gândesc inițial la cele materiale, de multe 
ori ele nu reprezintă adevăratele noastre sentimente. 

Pentru că gesturile frumoase nu țin seama de calendarul de pe perete, cel mai 
bine ar fi să avem mintea și inima deschise, să nu ajutăm așteptând mulțumiri sau cine 
știe ce alte recompense, ci pur și simplu pentru a face bine, pentru a bucura pe cei mai 
putin norocoşi.  

 

1210



 

Tăiatul porcului, tradiții și obiceiuri de Ignat 

 

Profesor: Chiper Liliana  

Școala Gimanzială Nr. 1 Sănduleni, județul Bacău 

 

Iarna este un anotimp important pentru români deoarece este perioada în care se 
sărbătorește foarte intens. Deși sunt sărbători de iarnă, ele încep toamna, mai exact în 
luna noiembrie (în popor numită brumar deoarece frigul se întețește și bruma devine 
mai groasă spre deosebire de octombrie care are denumirea populară brumărel) când 
începe postul pe 15 în calendarul gregorian. Ele continuă în decembrie (îndrea sau 
undrea, când femeile se ocupă de împletirea veșmintelor din lâna pregătită vara 
folosind acest instrument - andreaua care predomină luna) care este încărcat de 
evenimente, și continuă în ianuarie (gerar) până la Sfântul Ioan sărbătorit pe 7 ale lunii. 
În aceste luni omul se pregătește pentru sărbători, apoi le petrece în modul tradițional 
apucat de la străbuni.  

Una dintre cele mai importante sărbători premergătoare Crăciunului este Ignatul 
de pe 20 decembrie fără să știm că numele ei vine din latinescul „ignis”, unde înseamnă 
foc, fără să bănuim că în vechime marca una dintre cele mai importante sărbători solare 
din an. Focul reprezintă proiecția Soarelui pe pământ, iar animalele sacrificate sunt 
întruchipările zoomorfe ale lui. Acum începe perioada sărbătorilor de iarnă propriu-
zise, care impun interdicții specifice cusutului, torsului și spălatului. De Ignat nu se 
coase și nu se spală. Pe femeia care nu se supune, o găsește Ignatul, adică se 
îmbolnăvește.      

În ajunul tăierii porcului de Ignat, în unele regiuni ale țării se păstrează obiceiul 
de a fierbe grâu în fiecare casă, grâu pe care stăpânul casei trebuie să-l tămâie și să-l 
binecuvânteze. Toți ai casei trebuie să mănânce din acest grâu, iar ceea ce rămâne se 
aruncă dimineața la păsări. Numai așa vor fi cu toții feriți de necazuri și supărări. 

Pregătirile pentru tăierea porcului încep cu câteva zile înainte. Gospodina 
coboară din pod cele mai mari coveți pe care le are și le folosește doar pentru 
depozitarea cărnii. Se pregătește usturoiul, se scot cuțitele cele mai tăioase și stăpânul 
casei se asigură că are paie pentru pârlit. Exista și o pârlitoare manuală în care se 
introduceau lemne, iar printr-o roată care se învârtea de către stăpân se asigura focul 
pentru pârlire. În zilele noastre există pârlitoare care folosește butelia cu gaz drept 
combustibil.  

Săteanul din trecut lăsa porcul de doi ani nepârlit pentru a folosi pielea pentru 
confecționatul opincilor. După ce se opărea și cu un cuțit bun sau cu un brici, se tăia 
părul animalului, se jupuia, iar pielea se întindea pe o suprafață de lemn și se bătea în 
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cuie sau pe o culme pentru a se usca întinsă. Când era destul de uscată se argăsea sau 
se folosea neargăsită, dar ținea mai puțin. Apoi se croia și se dădea viață opincilor.  

Încă de dimineaţă, sătenii îşi pregătesc cele necesare pentru tăiatul porcului şi 
pregătirea preparatelor tradiționale din carne de porc. La tăiatul porcului participă 
câțiva bărbați puternici capabili să înjunghie porcul fără a-l scăpa. În toată agitația, cei 
mai fericiţi sunt copiii, căci ei vor fi urcaţi pe porcul pârlit şi curăţat, pentru a fi voioşi 
tot anul. Tot copiii au parte de bășica porcului, din care vor face o minge cu care se vor 
juca printre picioarele adulților. Aceasta este folosită și  pentru depozitarea brânzei 
frământate numite de burduf. Ei mai primesc creierul porcului pus pe o hârtie sau într-
un castron și care a fost gătit în cuptor sau pe marginea plitei. Primii care gustă șoriciul 
sunt tot copiii. În timp ce bărbații prind porcul pentru tăiere, femeile pregătesc ceva de 
mâncare pentru musafiri și un păhăruț de țuică. Apoi se pune apă la fiert pentru opărirea 
pielii și pentru curățarea intestinelor. Pregătesc, de asemenea zarzavaturile pentru 
ciorba tradițională de porc care are un gust specific și foarte bun deoarece se pune în 
ea carnea plină de sânge. Se pune în castroane sarea grunjoasă ca să fie la îndemână 
pentru conservarea cărnii.  

În unele sate, copiii sunt însemnaţi pe frunte cu sângele animalului, în semnul 
crucii, pentru a fi feriţi de boli de-a lungul anului următor. 

Alte obiceiuri cer ca înainte de a începe sacrificiul, porcul să fie însemnat cu o 
tăietură în formă de cruce pe frunte şi pe spate, zicându-se: În numele Tatălui, al Fiului 
şi al Sfântului Duh. Amin! 

Se spune că la tăierea porcului nu trebuie să asiste niciun om căruia să-i fie milă 
de animal, pentru că atunci ritualul își pierde eficiența, iar carnea nu mai e bună. Pe de 
altă parte, se crede că de Ignat toți oamenii trebuie să vadă sânge, numai așa vor fi feriți 
de boli în noul an. La rândul lor, copiii sunt puși călare pe porc și li se face semnul 
crucii pe frunte cu sângele animalului sacrificat, ca să fie rumeni în obraji și feriți de 
deochi tot anul.  

Când vii cu porcul tăiat în casă, trebuie adusă mai întâi căpățâna cu râtul înainte, 
pentru a avea parte de noroc. Preparatele sunt moștenite de la străbuni și se pregătesc 
după rețetele tradiționale: ciorba de porc, pomana porcului în care se pune careen, 
slănină și măruntaie și se prepară la ceaun (uneori afară), cârnații, calbașul, toba, 
slănina, carnea și oasele care urmează să fie afumate. 

Mai puțin cunoscut este faptul că tăiatul porcului sau Ignatul este o sărbătoare 
păgână în care demonismul spiritual este la apogeu. Păstrarea Ignatului până în zilele 
noastre și tăiatul porcului înainte de Crăciun, chiar dacă a ajuns să fie mai degrabă o 
tradiție gastronomică, este dovada vie a rezistenței sărbătorilor păgâne în tradițiile 
românilor. 

Poți să lucrezi în ziua de Ignat doar dacă înfăptuiești un sacrificiu prin tăiatul 
porcului. 
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Ignatul este dominat de prezența patronului justițiar, Ignat sau Inătoarea, care 
pedepsește cu cruzime, fără drept de apel, pe cei care nu respectă prescripțiile. Dacă la 
început pedeapsa cerea jertfe umane, acestea au fost înlocuite treptat cu sacrificarea 
animalelor. Se puteau sacrifica porci sau găini, de preferat de culoare neagră. Uneori 
era suficient chiar și numai un simulacru. Dacă nu tăiai un porc sau măcar o găină, 
atunci puteai să dai socoteală fie și numai înțepând creasta unei găini negre. 

Dacă vezi sânge în ziua de Ignat ești ferit de boli. 

Unii etnologi sunt de părere că o mare însemnătate din punctul de vedere al 
remediilor magice o are culoarea neagă a porcului sacrificat. „Cu carnea de porc negru 
tăiat la Ignat se vindecă cel ce o mănâncă de boala numită „Spurcatul”. Această boală 
e un fel de dor, care se mută în toate părțile corpului. (Th.D.Speranția).  

Sacrificiul ritual, făcut exemplar de către Ignat, un sfânt fără cruce, este susținut 
atât de obiceiul pomana porcului, cât și de credințele străvechi care justifică tăiatul 
porcului de Ignat prin perpetuarea speciei animalului prin sacrificiu. 

În vremurile în care tăiatul porcului de Ignat era încă un ritual păgân, sacrificiul 
animalului avea o puternică semnificație mistică. Tăiatul porcului și mai ales tăierea 
porcilor negri, era un ritual pentru obținerea de remedii magice. 

Dacă porcul sacrificat este negru, ai grijă să pui o strachină cu mei dedesubt, în 
care să se adune sângele. După ce meiul se usucă, macină-l și afumă cu el copiii ca să 
le treacă de guturai. Tot așa, sângele porcului negru amestecat cu făină e leac sigur 
pentru bolile grele iar atunci când e amestecat cu mei și lăsat să se usuce „se afumă cu 
el peste an copii, ca să le treacă de guturai, de spaimă, de nălucă și de alte alea. (T. 
Pamfile). Dar nu numai carnea și sângele porcului negru sacrificat de Ignat sunt la mare 
căutare. Untura e bună la vrăji și descântece, ba chiar se ung cu ea trupurile morților 
bănuiți că ar fi strigoi iar pentru magia neagră … copitele lui sunt aur curat. 

Potrivit etnologului Ion Ghinoiu, atât sacrificarea sângeroasă a porcului, animal 
asociat în antichitate divinităţilor vegetaţiei, cât și ritualul de după înjunghiere (pârlitul, 
procedeu ce mimează incinerarea, spălatul şi acoperitul corpului, folosirea scării de 
lemn drept targă funerară, semnele făcute pe frunte, ceafă, spate, prepararea unor 
alimente ceremoniale şi pomana porcului) sunt reminiscenţele unei practici preistorice 
strămutată de la echinocţiul de primăvară la solstiţiul de iarnă. Se pare că la noi a ajuns 
pe filieră romană, obiceiul fiind atestat în perioada Saturnaliilor (17-23 decembrie), 
timp festiv consacrat lui Saturn, la origini zeu al semănăturilor. Porcul era considerat 
întruchiparea acestei divinități, a cărei moarte și reînviere avea loc la cumpăna dintre 
ani, adică - potrivit vechiului calendar roman - la începutul primăverii. 

Presupunând că Ignatul ar fi o sărbătoare de sorginte romană, nu trebuie pierdut 
din vedere faptul că majoritatea popoarelor vechi mizau pe funcția regeneratoare a 
sacrificiului, pe moartea violentă ce lasă energiile vitale neconsumate, făcând posibilă 
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reînvierea. Din acest motiv, jertfele animaliere erau prezente în aproape toate culturile 
lumii la cumpăna dintre ani, în pragurile anotimpurilor și ale vieții. 

Când tai porcul de Ignat, înainte de Crăciun, uită-te bine la splina lui. Grosimea 
splinei prevestește cât de grea va fi iarna care vine. Când splina e peste tot groasă, iarna 
va fi grea de la început până la sfârșit. Dacă splina e doar la un capăt înainte sau înapoi 
mai groasă, iarna va fi doar la început sau la sfârșit mai grea. Dacă splina e mai umflată 
la mijloc, așa și iarna o să fie mai grea la mijloc. 

Primăvara, seamănă porumbul în aceeași zi din săptămână în care a picat Ignatul. 
Adaugă în cuib și semințe de dovleac ca să ai parte de rod bogat. 

          

Bibliografie: 

https://www.traditii-superstitii.ro 

view-source:https://www.facebook.com/gorneanuiulia 
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Crăciunul în Franța 

 

Sabău Corina Emilia 

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș 

 
 
Obiceiurile de Crăciun, originare din Orientul Mijlociu, au fost introduse pe 

acest teritoriu de către romani. Orașul Reims a fost locul în care a fos sărbătorit pentru 
întâia oară Crăciunul în Franța, în anul 496, ocazie cu care Clovis, împreună cu cei 
3.000 de luptători ai săi, a fost botezat, trecând astfel la creștinism. La început, francezii 
nu prea s-au acomodat cu noua sărbătoare, iar bradul de Crăciun au început să îl 
împodobească abia în anul 1605 (Stratesburg a fost primul oraș care a adoptat acest 
obicei). Și astăzi Crăciunul este sărbătorit în date diferite, depinzând de regiune, și chiar 
are și nume diferite. 

Deși în cele mai multe din provincii este celebrat pe 25 decembrie, zi în care 
băncile sunt închise, în estul și nordul Franței, perioada Crăciunului debutează pe 6 
decembrie, cu La fête de Saint Nicolas (Sărbătoarea Sfântului Nicolae); în alte zone, 
La fête des Rois (Sărbătoarea regilor) este un eveniment de mare importanță, care are 
loc pe 6 decembrie sau în prima duminică după 1 ianuarie. Pe 8 decembrie, în Lyon, 
are loc La fête de lumières (Sărbătoarea luminilor), ocazie cu care sunt puse la ferestre 
lumânări, ca un omagiu adus Fecioarei Maria. 

După ce francezii au început să se obișnuiască cu ideea de a sărbători Crăciunul 
în fiecare an, tradițiile de Crăciun în Franța au început să se contureze. Fiecare familie 
făcea o curățenie generală și pregătea bucate alese, care erau puse pe o masă frumos 
decorată, aflată în cea mai spațioasă cameră din casă, iar în jurul mesei se adunau toți 
membrii familiei și după ce mâncau, începeau să cânte colinde. 

În anumite zone ale țării, copiii „îmbrăcau” un miel cu panglici colorate și se 
duceau din ușă în ușă, cântând celor care deschideau ușa și așteptând în schimb bani, 
fructe sau dulciuri. În alte regiuni, familiile se adunau la bunic, considerat capul 
familiei, și savurau o masă compusă din pește și usturoi și din legume, având la desert 
alviță și vin întotdeauna fiert. În zonele rurale, copiii puneau pe foc un trunchi uscat de 
măslin și stropeau cu vin focul, pentru a binecuvânta cina. Se așezau la masă, la 
sfârșitul căreia începeau să cânte colinde, și apoi se îndreptau spre biserică pentru a 
participa la slujbă. 

Astăzi, tradițiile de Crăciun în Franța diferă. Este o ocazie foarte importantă 
pentru francezi, pentru că țin foarte mult la unitatea familiei și este obligatoriu ca toți 
membrii să se reunească la masă. Copiii francezi își așează încălțările în fața căminului, 
sperând că Père Noël sau Papa Noël sau „le petit Jesus” („micuțul Isus”) le va umple 
cu daruri. Bomboane, fructe, nuci și mici jucării sunt agățate pe ramurile bradului de 
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Crăciun. Există și un Père Fouettard, care are datoria de a-i bate la fund pe copiii care 
au fost obraznici de-a lungul anului.. 

 În aproape fiecare locuinţă franceză proprietarii construiesc o scenă a Naşterii, 
numita "crèche", mai mare sau mai mică, aceasta devenind centrul sărbătoririi 
Crăciunului. Personajele acestei scene sunt de regulă mici statuete din lut, numite 
"santons" (mici sfinţi). În afara personajelor din Biblie sunt aşezate şi figurine 
reprezentând autorităţile sau celebrităţile locale. Acest obicei este atestat pentru prima 
data în secolul XVII, grija şi talentul cu care sunt realizate figurinele fiind de-a dreptul 
uimitoare. De altfel acestea sunt puse în vânzare în luna decembrie, în principal la 
Marsilia şi Aix, în cadrul târgurilor de Crăciun. 

Chiar dacă fiecare țară se laudă cu tradiții extraordinare de Crăciun, toți oamenii 
se bucură doar la gândul de a orna frumos un brad! O tradiție pe cât de veche, pe atât 
de frumoasă, împodobirea unui Sapin de Noël este un mare motiv de veselie, întreaga 
familie participând, ornând și aranjând! Nu mai spunem de mirosul delicios ce vine din 
bucătărie și colindele din surdină ! 

În Franța masa de Crăciun se servește de obicei la bunici, considerați capul 
familiei. Aici, în ajunul Crăciunului, te vei putea delecta cu fripturi de curcan, de rață, 
iar ca desert savurezi celebrul bûche de Noël, rulada de ciocolată în formă de buștean. 
Această ruladă faimoasă are o poveste interesantă în spate, pe vremuri obișnuindu-se 
să se taie un buștean care să fie ars începând cu zilele Crăciunului și până de anul nou. 
Astăzi putem savura delicioasa ruladă, sărind peste tăiatul bușteanului proaspăt tăiat 
din pădure! Prăjitura a înlocuit lemnul, fiind servită la masa de Crăciun, numita "le 
réveillon". Aceasta masă are loc în Ajunul Crăciunului, la miezul nopţii, dupa slujba 
de la biserică. Meniul acestei mese speciale variază de la o regiune la alta. În Alsacia 
la principalul fel se serveşte gâscă, în Burgundia curcan cu castane, în timp ce parizienii 
preferă scoicile şi paté de foie gras. Se mai serveşte carne de pasăre, şuncă, salate, 
prăjituri, fructe şi vin. 

Așadar, chiar dacă țara și obiceiurile sunt diferite, esența Crăciunului rămâne 
aceeași. Această perioadă este una magică, una în care toată familia se adună și se 
bucură atât de sărbătoare, cât și unul de celălalt!  
 

Sitografie: 

www.efranta.ro  
www.cursuldefranceza.ro  
www.legestar.ro   
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Profesor învățământ primar SAMBOR ANCA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ RUSCOVA 

 

,,Relația pedagogică nu poate să se realizeze într-un vas închis, independent de 
societate, de structurile sociale.” (Dumas G.). 

Din experiența didactică, pe care am dobândit - o prin activitatea  desfășurată la 
clasă, pot să spun cu convingere că parteneriatul cu părinții are un rol important în 
educația copilului.  

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea realizării unei legături reale 
între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat 
este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi la cele 
extracurriculare. Astfel, prin formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în 
educaţia copiilor, părinţii vor investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului, 
se vor implica în atragerea de resurse necesare unei bune desfăşurări a actului 
educaţional,în crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o 
stimulare continuă a învățării  a copilului, implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea 
de resurse materiale şi financiare necesare organizării serbării de Crăciun, de sfârşit de 
an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea dintr-
o colectivitate de semeni,care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă 
există și în școala noastră sub diferite  forme : comitetul de părinți, consiliul 
reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile 
pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, 
cercuri, serbări, aniversări ). 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare 
și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, deci, de 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă 
în acest proces. 
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În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate 
necesare dezvoltării armonioase a personalității. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

La Școala Profesională Ruscova, părinții se implică în activitățile desfășurate, 
cu ocazia diferitelor evenimente sau chiar  în activități de voluntariat. 

,,Într-o adevărată relație pedagogică, nu știi cine dă și cine primește.” (C.Noica) 

       Din activitățile clasei a IV-a A, Școala Profesională Ruscova 
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Din Culorile Iernii 

 

 

Prof. Samson Andreea Cristina 

Școala Gimnazială “Ion Lovinescu”, Rădășeni, Suceava 
 

 

Iarnă … Decembrie… Sărbători ... 

Oamenii și-au pus încrederea într-un nou început, temelie pentru anul ce vine. 
Un început plin de bucurie și speranță.  

La români, sărbătorile de iarnă au avut încă din vremuri de demult semnificații 
deosebite: de la verdele bradului - simbol al vieții eterne, la culoarea roșie - îndemn la 
iubire sau la culorile aurului și argintului - embleme ale bogăției, ale bunăstării . Toate 
strâns legate de credința vie și arzătoare în Nașterea Pruncului Iisus. 

  Românii sărbătoresc după tradițiile și obiceiurile locurilor: de la dulciurile 
Sfântului Nicolae pentru copiii cuminți, la nuielușa “aducătoare aminte” a 
năzdrăvăniilor de peste an; de la împodobitul bradului, la colindele răsunătoare pe 
ulițele satelor, de la bucuriile lăsate de Moș Crăciun la Sfânta Liturghie, la Steaua 
Prevestitoare a Nașterii Domnului, la masa îmbelșugată cu toate delicatesele pregătite 
de gospodinele caselor; de la Plugușor la Semănatul Sfântului Vasile și toate până la 
Apa Sfântă și Sfințitoare a Iordanului. 

Taina Sărbătorilor de iarnă se regăsește în sufletele oamenilor de la cei mai mici 
până la cei mai bătrâni, toți părtași ai aceleiași povești milenare. 

Ultima lună din an este plină de surprize, de povești, de cadouri, de miresme 
îmbietoare. Decembrie este luna în care bunătatea se află la ea acasă. 

Undrea, așa cum i se mai spune popular, este luna plină de magie: MAGIA 
SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
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Crăciunul meu, Bucuria mea! 

(desene realizate de elevi) 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

Prof. înv. preșcolar: Dumitrașcu Sanda Mădălina 

G.P.N. Blejoi, Prahova 

 

 Grădiniţa reprezintă pentru copil un parcurs educaţional lung presărat cu multe 
hopuri şi experienţe pentru preşcolar, dar nu este un parcurs foarte interesant și 
aventuros. Chiar dacă la intrarea în grădiniţă,  preșcolarul are un bagaj bogat  de 
cunoştinţe, abilităţi și deprinderi, la sfârşitul anilor petrecuţi în această instituţie, cel 
mic ar trebui să bifeze câteva achiziţii importante în dezvoltarea lui. Aceste achiziţii îl 
vor ajuta în primul an de şcoală. 

Primul mediu educativ și socializator care își pune amprenta în educația 
copilului și marchează dezvoltarea sa ca individ este mediul familial. Din acest motiv, 
legătura copilului cu familia este extrem de puternică și de cele mai multe ori de 
neînlocuit. 

Părinții sunt principalii colaboratori și parteneri ai grădiniței în ceea ce privește 
educația moral civică a copiilor preșcolari. De aceea este foarte importantă implicarea 
parintilor in activitatea gradinitei. Relația educatoare -părinți este importantă pentru 
creșterea calității moral civice a copiilor preșcolari. 

Prin intermediul parteneriatului cu parinții si implicarea acestora in activitatile 
extrascolare, acestia au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, felul in care acestia 
se manifesta în viaţa de grup. Printre obiectivele principale ale colaborării dintre 
gradinita 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. 

Serbările au un rol important în dezvoltarea copilului preșcolar pe plan cognitive, 
afectiv, moral, estetic, ajutându-l totodată pe copil să socialrezidăizeze. Aceste 
activități consolidează si valorifică activitățile de învățare dirijată sau la alegere. 

Importanța serbărilor rezidă în îmbinarea dintre formative și informative, dintre 
util și plăcut în conținutul educative al acestora. Totodată, serbările influențează 
dezvoltarea copilului din punct de vedere al educației intelectuale, al educației morale, 
al educației estetice și fizice. 
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 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.  

 

Un parteneriat grădiniță – familie este eficient atunci când există o implicare 
activă a părinților în activitatea grădiniței. Organizarea unor acțiuni în care să fie 
implicați părinții, de exemplu amenajarea spațiului de joacă din sala de grupă prin care 
părinții să își aducă contribuția, copiii învață să respecte munca adulților. Pregătirea și 
desfășurarea unor șezători “Bine și frumos e să muncești” la care participă pe lângă 
copii și părinții, bunicii, urmărindu-se educarea dragostei și admirației față de folclor, 
față de obiceiurile și tradițiile naționale. 

Organizând vizite, plimbări, excursii împreună cu părinții, cu sarcini și obiective 
stabilite, îi încurajăm pe copii să comunice, să se informeze, să cerceteze, îi ajutăm să 
cunoască mediul înconjurător cu frumusețile și modificările aduse de mâna și mintea 
omului.  

În mediul înconjurător copiii au posibilitatea să descopere că ei au drepturi, 
libertăți, dar și îndatoriri și responsabilități față de familie, școală, mediul înconjurător, 
față de păstrarea și conservarea naturii.  

Înainte de orice, grădinița este un spațiu educativ, în care copilul are ocazia de a 
învăța o mulțime de lucruri noi. În timpul petrecut la grădiniță, copilul își îmbogățește 
cultura generală și deprinde aptitudini noi, esențiale pentru scrisul și cititul de mai 
târziu. În plus, învață să numere, descoperă universul literelor și ia chiar și primele 
lecții de limba engleză sau de alte limbi străine. 

Tot mai multe instituții și-au îmbogățit programa școlară cu cursuri și ateliere 
noi de artă și creație, de îndemânare etc. - extrem de interesante, în care copilul este 
stimulat să fie creativ și să-și folosească imaginația.  

Acestea au un impact esențial în dezvoltarea cognitivă a copilului. 
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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.  

 
Bibliografie: 

1. ***, (1975),Perfecţionarea activităţii instructiv – educative în grădiniţă, 
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică 

2. ***, (2003), Grădiniţa altfel – scrisori metodice, Bucureşti: Editura V&I Integral 
3. Ștefan C., Kallay E.(2010), Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la 

preșcolari- Ghid pentru educatori, Cluj-Napoca: Editura ASCR  
4. Neveanu, P.P.(1970).Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 

3 și 7 ani. București: Editura Didactică și Pedagogică 
 

  

1223



 

Sărbătorile de iarnă la români – Tradiții și obiceiuri 

 

prof. înv. primar ȘANDRU FLORENTINA 

Școala Gimnazială Nr. 2 Diaconu Coresi Brașov 

 

          Înainte de pandemie, în decembrie 2018, am organizat la școală activitatea 
Sărbătorile de iarnă la români – tradiții și obiceiuri la care părinții au fost invitații 
copiilor. Activitatea a avut două părți: serbare și atelier de creație. 
           În prima parte, copiii au  recitat poezii având ca temă Crăciunul, au prezentat 
tradiții de Crăciun și de Anul Nou din diferite zone ale țării (Ursul, Capra, Plugușorul, 
Sorcova) și au cântat colinde împreună cu părinții lor. 
În a doua parte a activității, în cadrul atelierului de creație, copiii au realizat împreună 
cu părinții un ornament pentru brad: un glob. Mai întâi, au pus pe ace cu gămălie flori 
roșii și albe din hârtie (pregătite de mine cu ajutorul perforatoarelor) și paiete roșii, 
apoi, împreună 
le-au înfipt în sfera de polistiren. După ce au acoperit toată sfera, copiii au fixat cu un 
bold, în partea de sus, o panglică cu ajutorul căreia să îl poată agăța în brad. 
           În timp ce lucrau pentru realizarea globului, pe chipurile părinților și ale copiilor 
am citit bucuria acestui moment de care sper să își aducă aminte cu plăcere de câte ori 
vor împodobi bradul. Copiii erau fericiți pentru că realizau ceva împreună cu  părinții, 
iar părinții trăiau cu intensitate acest moment care i-a adus mai aproape de copii. 
          Mă bucur că le-am oferit părinților prilejul de a petrece timp de calitate alături 
de cei mici. 
         Această activitate încărcată de emoție, care a adus la un loc copiii și părinții a 
reprezentat o modalitate eficientă de cultivare a înclinațiilor artistice ale copiilor, a 
contribuit la dezvoltarea armonioasă a personalității lor, le-a dat ocazia să se exprime 
în fața publicului și le-a îmbogățit cunoștințele despre tradițiile și obiceiurile românilor 
specifice sărbătorilor de iarnă. 
         Activitatea s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare și a reprezentat un izvor 
de satisfacție, de bucurii și de bună dispoziție. 
         La finalul activității și-a făcut apariția Moș Crăciun care le-a adus cadouri 
copiilor. Ochii strălucitori ai celor mici și ai celor mari și zâmbetele largi de pe fețele 
lor au fost dovada unei activități reușite. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

   

Profesor înv. preşcolar: SANDU LARISA 

SC. GIM. NR. 13 / G.P.P. OSTROVENI 3, Râmnicu Vâlcea 

 

 

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.  

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi 
familie ca parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi 
a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

În domeniul colaborării grădiniţă-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către cadrul didactic, a familiei, a climatului familial. 
Activitatea educativă îmbracă și în gradiniţa noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activități, 
activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

Numărul mare de contacte grădiniţă-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase.  
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Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică 
formă de colaborare a cadrului didactic cu familiile copiilor săi. Pentru educatoare 
înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un 
moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările colective 
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului 
instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
    În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, au fost implicați, în mod egal, copiii 
ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 
dezvoltării armonioase a personalității.  

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. 

 

 

 

Bibliografie: 

Ecaterina Adina Vrăşmaş,Consilierea şi educaţia părinţilor,Bucureşti,Editura 
„Aramis”,2002; 
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PARTENERIATUL - FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ, 

PENTRU EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR 

 

Prof. Înv. Preșc. Sapungi Laura Cecilia 

Grădinița cu P. P. nr. 4 Măcin, jud. Tulcea 

 
 
         Familia este mediul în care se naște copilul, trăiește, se dezvoltă, învață primele 
comportamente sociale, prin imitație și interacțiune. Grădiniţa constituie prima 
experienţă de viaţă a copilului în societate, în colectivitate, alta decât familia, unde 
acesta ia cunoştinţă cu activităţi şi obiecte care-i stimulează gustul pentru investigaţie 
şi acţiune, îl provoacă să se exprime şi să socializeze. Educatoarea grupei trebuie să 
cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare psiho-fizică a copilului, precum şi 
particularităţile lui temperamentale şi caracteriale, astfel încât, fiecare copil să 
beneficieze de educaţie conform particularităţilor sale individuale și de vârstă. De 
aceea, se impune colaborarea strânsă între instituția familială şi cea preşcolară în 
programul educativ. Cadrele didactice reușesc astfel să cunoască mai bine copiii şi 
relaţionarea lor cu părinţii, să observe comportamentele acestora în prezenţa membrilor 
familiei și vor dobândi astfel, oportunitatea de a-şi îmbunătăţi relaţia de încredere, 
sprijin reciproc şi alegerea celor mai bune căi de urmat în procesul de educare a 
preşcolarilor. 
          În fiecare an şcolar am realizat cu părinţii preşcolarilor de la grupele pe care le-
am coordonat, proiecte educaţionale în parteneriat, în cadrul cărora am desfăşurat 
numeroase activităţi educative precum serbări, expoziţii, concursuri, excursii, vizite. 
          În perioada anterioară pandemiei, părinţii au participat la activităţi educative 
precum serbările: ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun”, ,,Poftiţi la şezătoare!”, ,,Sania lui 
Moş Crăciun” (scenetă), unde aceştia au avut posibilitatea de a observa modul de 
comportare al copiilor în colectivitate, gradul de implicare în cadrul activităţilor 
desfăşurate ori au descoperit lucruri noi despre proprii copii. Momentele interactive 
dintre părinţi şi copii, inserate în desfăşurarea serbărilor, precum jocuri, scenete, 
recitare de poezii, dansuri populare, colinde sau alte cântece specifice tradiţiilor şi 
obiceiurilor de iarnă, cunoscute de părinţi sau învăţate de aceştia, împreună cu copiii, 
au transmis emoţii minunate şi au creat o atmosferă plăcută, de sărbătoare. 
        Activităţile de voluntariat în parteneriat cu părinţii: ,,Crăciunul în inimile 
noastre”, ,,Darnici şi buni ca Moş Crăciun”, ,,Şi tu poţi fi Moş Crăciun!”, ,,Voluntarii 
lui Moş Crăciun!”, au avut ca scop sensibilizarea, responsabilizarea copiilor și 
însușirea unui set de valori și conduite de grijă, bunătate, respect şi ajutorare a copiilor 
din familii nevoiaşe sau a unor persoane vârstnice, aflate în dificultate, prin puterea 
exemplelor oferite chiar de părinții lor. 
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           Desfăşurarea unor atelierele de lucru educative şi distractive, precum 
,,Crăciunul în vremea mea!”, ,,Vine Crăciunul!”, ,,Ne pregătim de şezătoare”, în care 
copiii au lucrat în echipă cu părinţii, confecţionând din diverse materiale: hârtie 
creponată, beţe, nasturi, beteală, decoraţiuni pentru împodobirea sălii şi a bradului 
grupei pentru serbările iernii, sorcove, steaua, capra, măşti populare, păpuşi din linguri 
de lemn, care au fost folosite la jocurile de rol, dramatizări, au lăsat în sufletul 
participanţilor amintiri de neuitat şi au întărit legătura dintre părinţi - copii - educatoare. 
Părinţii s-au distrat împreună cu cei mici, au interacţionat cu ceilalţi părinţi şi copiii 
acestora, folosind materiale pe care oricine le are prin casă la dispoziție. 
         În perioada pandemiei nu am reuşit să realizăm astfel de activităţi cu prezența 
fizică, dar am organizat în cadrul şcolii on-line o expoziţie cu tema ,,Tradiţii şi obiceiuri 
de iarnă din Dobrogea”, unde preşcolarii, în colaborare cu părinţii, au realizat lucrări 
prin care au ilustrat sau confecţionat elemente ale unui obicei specific Crăciunului sau 
Anului Nou, precum steaua, sorcova, ursul, capra, prepararea unei reţete culinare, 
precum şi un program artistic în format video, în care fiecare părinte, împreună cu 
copilul, au prezentat un obicei sau o tradiţie dragă întregii familii. 
         Desfășurarea unor astfel de activităţi în parteneriat cu părinţii, pot avea ca efecte, 
schimbarea obiceiurilor şi mentalităţilor familiei despre ceea ce poate însemna 
învăţarea şi modul în care aceştia se pot implica pe viitor în educaţia copiilor, 
construirea unei relaţii de încredere şi respect între grădiniţă şi familie, obţinând 
sprijinul şi susţinerea acesteia în desfăşurarea proiectelor educaţionale viitoare.   
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!  

TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN  

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA 

 

Prof. Saulea Violeta,  

Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu”  Hunedoara 

 
 

Ţinutul Hunedoarei s-a aflat dintotdeauna printre regiunile bogate în tradiţii şi 
folclor, chiar dacă multe dintre obiceiurile vechi ale marilor sărbători nu s-au păstrat. 

Comunităţile din satele Hunedoarei au urmat de-a lungul timpului numeroase 
tradiţii asociate Sărbătorii Crăciunului. Este adevărat că în cea mai mare parte a 
locurilor obiceiurile de Crăciun nu s-au păstrat nealterate. Pentru elevi (mai ales din 
mediul rural) o mare parte din aceste obiceiuri sunt cunoscute. În parteneriat cu părinții, 
la școală, se pot desfășura activități educative care marchează sărbătorile de iarnă, 
având ca inspirație obiceiurile din această perioadă a anului, păstrate din vechime. Iată, 
mai jos, descrierea unor obiceiuri care pot fi transpuse în piese de teatru:  

- Până-n urmă cu vreo 30 de ani, în Ţara Haţegului se practica un obicei cu 
origini vechi de cel puţin două milenii şi jumătate – colindatul cu cerbul. Datina era, 
practic, o piesă de teatru popular. Grupul de colindători trebuia să aibă neapărat câteva 
personaje mascate şi costumate adecvat: cerbul, care reprezintă anul ce e aproape de 
sfârşit, bleojul (un personaj mascat uşor grotesc, care făcea tot felul de giumbuşlucuri 
pentru înveselirea privitorilor dar, înarmat cu o sabie pentru a-i alunga pe cei „răi”) şi 
vânătorul. După ce colindau pe la toate casele din sat, cerbul era „împuşcat” de vânător. 
Astfel, era simbolizată „moartea” anului vechi, iar sătenii începeau, din acel moment, 
să aştepte venirea unui nou an. 

- Pentru fetele mari din mai multe zone rurale ale judeţului, Ajunul Crăciunului 
era considerat un bun prilej de a încerca să-şi afle „ursitul”. După lăsarea întunericului, 
fără felinar, fetele mergeau la gardul ce despărţea curtea de livada din spatele casei şi 
legau o sfoară colorată de unul dintre stâlpi. Dimineaţa, cea mai bătrână femeie din 
gospodărie mergea împreună cu fetele la gardul respectiv şi, în funcţie de felul cum 
arăta stâlpul ales de ele, făcea o caracterizare a viitorului soţ. Dacă stâlpul era înalt, 
gros şi dintr-un lemn mai tânăr, atunci fata avea să se mărite cu un bărbat frumos, harnic 
şi „de casă”. Dacă stâlpul avea un nod la rădăcină sau era pus strâmb, fata avea să se 
aleagă cu un soţ cam vicios: ori mare amator de vinars, ori mare iubitor al altor femei. 

- „Mersul cu duba” e răspândit în tot Ţinutul Pădurenilor şi pe jumătatea 
hunedoreană a Văii Mureşului, de la Simeria până la Zam. „Duba” e, de fapt, un fel de 
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tobă. Repetiţiile încep acasă la şeful cetei de dubaşi odată cu lăsatul postului de 
Crăciun. Tocmai pentru că ei sunt cei care le vor aduce sătenilor vestea naşterii lui Isus, 
tinerii sunt scutiţi de părinţi de la multele treburi casnice pe care le au, în după-amiezele 
în care au programate repetiţiile. Când se merge cu duba, se bate absolut la fiecare 
poartă, chiar şi la gospodăriile localnicilor mai „uricioşi”, Crăciunul fiind un bun prilej 
de împăcare între săteni. Dubaşii nu intră niciodată în gospodăria unei familii fără să 
primească încuviinţarea gazdei. Feciorii încep să cânte „colinda gazdei”, apoi, dacă 
familia în cauză are o fată tânără, de măritat, se cântă „colinda junei”. „Fetele 
nemăritate tre să se gătească frumos, că nu să ştie care din dubaşi o s-o-ndregească ş-
apoi o veni s-o ceară de nevastă”, spune un bătrân din Cerbăl.  La fel se procedează şi-
n cazul în care gazda are un fecior tânăr, aproape de vârsta însurătorii. După cele trei 
colinde obligatorii, gazda mai poate cere dubaşilor să interpreteze o colindă anume. 

-   Un alt obicei specific Crăciunului este „Belitul Turcii”. El reprezintă moartea 
violentă a Turcii, a zeiţei taurine în Cetele colindătorilor de Crăciun, sinonimă cu 
Moartea sau Înecatul Turcii. „Colindatul feciorilor se încheia a doua zi de Crăciun (26 
decembrie), în centrul satului, după dansul fără egal al Turcii şi omorârea ei cu Bâta 
sau cu puşca. După acest moment culminant al activităţii cetei de colindători, care 
marca sfârşitul Anului vechi şi naşterea Anului Nou, urmează stricarea măştii Turcii 
arderea sălaşului (paiele pe care au dormit feciorii la gazda comună) şi un mare ospăţ 
funerar”. 

- Piţarii din Valea Jiului (colindătorii, piţărării) din satele Hunedoarei erau 
întâmpinaţi cu mere, fructul de măr reprezentând sferele cereşti. În mitologie, merele 
sunt astrele devenite tentaţii pentru spiritele rele care încearcă să le fure. Multe dintre 
colinde spun povestea astrelor (merele de aur) furate de forţele Răului, care în final 
sunt recuperate. În Valea Jiului, obiceiul Piţărăilor este păstrat în comunităţile de 
momârlani (munteni) încă de pe vremea dacilor şi are ca semnificaţie sacrificiul adus 
Divinităţii ca mulţumire pentru rodnicia holdelor şi a pomilor. Piţărăilor li s-au adăugat 
în timp „craii”, care anunţau, printr-o scenetă pregătită săptămâni în şir, naşterea 
pruncului Isus Hristos. Adunaţi în cete, copiii şi tinerii din sat îmbracă straie populare, 
iar în noaptea de Ajun împodobesc steaguri cu clopoţei, năframe multicolore, ciucuri 
şi coroniţe de flori, pe care le agaţă pe prăjini, iar a doua zi dimineaţă pornesc, călare, 
la colindat. Cetele de piţărăi sunt primite în gospodarii cu strigăte de veselie şi daruri, 
iar obiceiul spune că nimeni nu are voie să ceară mai mult decât primeşte, altfel risca 
să fie exclus din grup. 

După împărţirea darurilor, în ogradă se încinge dânsul tradiţional, denumit 
învârtita jienească, în acompaniament de fluiere. Strigăturile care însoţesc jocul sunt 
învăţate de la cei mai în vârstă, care la rândul lor au făcut parte din aceste cete de 
colindători. Potrivit credinţei populare, ei pot umbla liberi prin casele şi curţile 
oamenilor pentru că sunt purtători de noroc şi fericire. 

- Îngroparea Crăciunului - un ritual ciudat păstrat în comunităţile arhaice este 
îngroparea Crăciunului, o parodie a înmormântării Crăciunului Vechi şi renaşterii 
Crăciunului Nou organizată de cetele de feciori pe data de 28 decembrie. 

„Feciorii adunaţi la casa jocului aleg pe cel care va interpreta rolul lui Crăciun. 
Aşezat pe o scară de lemn (targă funerară), Crăciunul este acoperit să nu i se vadă faţa. 
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În timp ce mortul este condus la râu, pe ultimul drum, participanţii cântă morreşte 
(jelesc). Popa slujeşte, cantorul dă răspunsuri la ectenii, iar lăutarii cântă ca la 
înmormântările tinerilor necăsătoriţi. Textul ritual, cântat pe melodia prohodului, 
descifrează semnificaţia obiceiului: „Măi, Crăciune, măi, Bătrâne, / Astăzi te-ngropăm 
pe tine. / Haideți toți, cu mic cu mare,/ Să ducem Crăciunu-n vale, / Şi să-I băgăm în 
produc, / Pe el să punem butuc. / O, Crăciune, / O, Bătrâne, / Du-te de la noi cu bine; / 
Meri pe apa Sâmbetii, / şi-napoi nu mai veni, / C-a veni altu Crăciun / Şi-a fi ca tine 
mai bun”. La produc (copcă în gheaţă), mortului i se luau iertările, i se dezlegau 
păcatele, şi era aruncat de pe scară, moment în care Crăciunul renăscut se ridica în 
picioare pentru a fi văzut de întreaga asistenţă”, se arată în volumul „Dicţionar de 
mitologie română” (Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic Gold, 2013). 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Ce ştiu despre copilul meu? 

 

Profesor Săvulescu Minodora 

Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Fărcășești 

 

      Activitatea presupune sprijinirea dezvoltării personale a copiilor de către părinți; 
dezvoltarea priceperilor şi abilităţilor de cunoaştere a propriului copil; dezvoltarea unor 
abilităţi şi atitudini necesare îmbunătăţirii relaţiei părinţi-copii ;derularea unor activităţi 
de sprijin socio-educativ în vederea îmbunătăţirii relaţiei părinţi-copii, precum şi a 
relaţiilor dintre şcoală şi familie în vederea prevenirii situaţiilor de criză educaţională . 
        Aşteptările părinţilor şi atitudinile lor privind educaţia copilului sunt la fel de 
importante ca şi activităţile desfăşurate de cadrele didactice. Există un triunghi de aur 
care valorizează potențialul fiecărui elev acesta fiind familie-școală-comunitate. 
Activitatea va avea ca beneficii: 

- îmbunătățirea comunicării în relația părinte-elev-profesor; 
- stimularea implicării active a părinților în educația copiilor; 
- combaterea eșecului și reducerea abandonului școlar. 

   Descriere activitate;Elevii primesc ca sarcină de lucru să realizeze un desen cu cadoul 
pe care și-l doresc de la Moș Crăciun.Desenele vor fi numerotate pe verso și se va 
realiza un tabel cu numărul lucrării și numele autorului. 
 Se stabilește data întâlnirii cu părinții. In cursul întâlnirii părinților li se prezintă 
lucrările elevilor și sunt invitați să recunoască desenul propriului copil. 
 Elevii vor prezenta un spectacol de colinde. 
 Pentru feed back pot fi construite chestionare care să măsoare impactul activității 
asupra celor implicați. 
Resurse materiale: Laptop, videoproiector, flipchart, coli, chestionare.  
Resursa informațională va fi asigurată din resursele proprii . 
 Resursa umana va fi asigurată de elevi, părinti, consilierul școlar. 
 Rezultatul activității:  
Riscuri - dezinteres și implicarea scăzută a părinților și elevilor. 
 

Etape 

activitate 

Denumire activitate Modalitate de 
implementare 

Resurse alocate 
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1. Sesiune informare 
elevi 

 

Descrierea 
activității. 

Stabilire data 
activitate. 

Realizare desene 
. 

Numerotarea 
desenelor și 
realizarea 
tabelului cu 
numar lucrare și 
denumire autor. 

Profesorii diriginți ai 
claselor  

Consilierul școlar. 

Consumabile 

Laptop. 

2. Lansarea invitațiilor 
de participare către 
părinți 

Diferite 
modalități de 
comunicare 

Profesori diriginți 

3. Intâlnirea dintre 
părinți-elevi-profesori 
și desfășurarea 
activității 

Discuții, 
activități de 
consiliere, 
prezentări power 
point, 
chestionare 

Consilier școlar 

Profesori diriginti  

Elevi  

Părinți 

Videoproiector, 
laptop, consumabile, 
sala de clasă 

4.  Interpretarea 
chestionarelor și 
evaluarea impactului 
activității asupra 
celor implicați 

Raport de 
activitate 

Profesori diriginți 

Consilier școlar. 
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       IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

prof. SBÎRCEA DAN 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD 

 

„Scopul educației nu este să crești volumul de cunoștințe, ci să creezi 
posibilitatea ca un copil să descopere și să inventeze, de a crea oameni care sunt 
capabili de lucruri noi” Jean Piaget 

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. 

       În fiecare an, în cadrul liceului nostru, realizăm parteneriate cu instituții ale 
statului, parohii, dar și cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul realizării 
acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului. 
       Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 
      Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
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Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.    Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 
      În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  
     Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii. 
   

1235



 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. primar Şcheau Mihaela-Nadia 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu, Gorj 

 

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

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

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. 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 in diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, 
copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i în contact direct cu obiectele si 
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fenomenele din natura. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea 
ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. 

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, copii 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. 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. 

Proiectarea unor asemenea activități în parteneriat cu părinții este deosebit de 
benefică. Acestea pot duce la schimbarea mentalității tradiționale a părinților în raport 
cu poziția copilului în familie, participarea lor la desfășurarea activităților, 
conștientizarea efortului depus de elev în viața școlară, înțelegerea unor metode de 
educație și aplicarea lor acasă, observarea comportamentului copilului într-un alt 
context. 

Implicând părinții în activități educative, acestea vor fi mai atractive și 
emoționante pentru elevi, iar părinții vor fi mai implicați și mai conștienți de actul 
didactic, de importanța școlii în viața copilului, realizându-se, astfel, un progres în 
activitatea didactică. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. Înv. Primar:  SCUTAR  ANGELICA 

Școala  Gimnazială  Băișești /  Jud.  Suceava 

 

,,Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-
părinţi vor marca profund evoluţia viitoare a copilului.” (G. Mauco). 

 

Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă un factor important în 
stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie şi familie. Familia reprezintă 
primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul socio-cultural în care copilul 
s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important respectul pentru moştenirea 
culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în contextele în care copilul nu se 
află alături de părinții săi. În perioada copilăriei, eforturile depuse de părinţi şi 
educatori trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe 
colaborare în asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor. 

Există numeroase argumente furnizate de cercetări realizate asupra efectului 
implicării părinţilor în educaţie.  Cercetările au demonstrat că: 

- în toate cazurile, implicarea s-a dovedit benefică pentru educaţia copiilor; 

- implicarea activă are un impact considerabil mai mare decât cea pasivă 
(prin implicarea pasivă înţelegând semnarea înştiinţărilor primite de la școală sau 
faptul că părinţii se asigură de  existența tuturor rechizitele necesare, atunci când pleacă 
de acasă; prin implicare activă înţelegem sprijinirea activităţilor de la școală şi ajutor 
în  sala de clasă); 

- cu cât implicarea se manifestă mai devreme, cu atât mai bine; 

- părinţii care primesc sprijin şi sunt formaţi de către școală induc copiilor lor 
rezultate mai bune decât aceia care nu urmează acelaşi proces; 

- implicarea părinţilor are, de asemenea, un efect pozitiv asupra atitudinii şi 
asupra comportamentului copiilor; 

   - părinţii tind să creadă că nu au nici o importanţă, dar sunt întotdeauna surprinşi 
de cât de mult contează implicarea lor, indiferent de abilităţile lor intelectuale sau de 
statutul lor social; 
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- grupurile dezavantajate sunt întotdeauna sub-reprezentate la școală; cercetările 
arată că într-adevăr, copiii dezavantajaţi au cel mai mult de câştigat de pe urma 
implicării părinţilor; 

- eforturile școlilor cu cel mai mare succes în implicarea părinţilor sunt acelea 
care le oferă o gamă largă de activităţi în care pot interveni. 

 

Exemple de activități  în  care  pot  fi  implicați  părinții: 

 

1. În sala de clasă: 

- Părinţii pot veni la școală să-i ajute pe copii la diverse activităţi care implică abilităţi 
de viaţă sau sociale, cum ar fi schimbatul pentru ora de educaţie fizică şi plimbări, 
excursii, legarea şireturilor şi încheierea nasturilor, spălarea mâinilor înainte de masă 
sau după ce au folosit toaleta etc.; 

- Părinţii îi pot asculta pe copii când recită poezii, interpretează un cântec sau se joacă, 
pot să se joace împreună jocuri de recunoaştere a literelor sau într-un joc dinamic, pot 
pregăti ora de desen etc.; 

-Părinţii pot veni la școala să vorbească despre serviciul lor – coafeză/frizer, 
brutar,agricultor, învăţător, medic, asistent social, poliţist, grănicer, vânzător etc.; 

- Cu ocazia sărbătorilor legale (Crăciun, Paşte, 1 Decembrie,  Sfântul Andrei,  24 
Ianuarie) sau a diferitelor evenimente din comunitate (de ex.,Hramul), invitaţi-i pe 
părinţi la școală pentru a contribui la realizarea unor obiecte de artă (de exemplu, 
obiecte de artizanat tradiţionale) etc. 

2. În afara școlii 

- Părinţii au multe pasiuni şi hobby-uri pe care le pot împărtăşi cu copiii în cadrul 
cluburilor organizate la școală, cum ar fi clubul de fotbal, de muzică, de pescuit, de artă 
populară (unde se pot utiliza materialele refolosibile), de desen şi pictură, şah, dame. 

- Unii părinţi pot avea pasiuni cu totul neobişnuite, cum ar fi să colecteze obiecte 
neobişnuite (de exemplu, cutii de chibrituri, păpuşi, medalii). 

- Un părinte poate conduce un club de grădinărit – nu e nevoie decât de o mică bucată 
de pământ şi de câteva seminţe/răsaduri. 

 -Acolo unde există acces la echipament electronic, Clubul de informatică a devenit 
ceva obişnuit la nivelul școlilor. Acesta poate fi condus de către unul din părinţi 

 

Colaborarea dintre școala 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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Rolul profesorului este acela de a discuta cu părinţii copiilor, 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 școală 
şi sprijinul în desfăşurarea cât mai eficientă a acestora. 
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 IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Prof. înv. preșcolar Seceleanu Cristina-Luiza 

G. P. N. Nr. 39 Constanța 

 

      Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor.              
      Perfecţionarea abilităţilor şcolare ale elevilor, îmbunătăţirea programelor de studiu 
și climatului şcolar, îmbunătăţirea abilităţilor educaţionale ale părinţilor, dezvoltarea 
abilităţilor de lideri ale părinţilor, conectarea familiilor cu membrii şcolii și ai 
comunităţii, stimularea serviciului comunității în folosul şcolilor, oferirea unor servicii 
şi suport familiilor şi crearea un mediu mai sigur în şcoli – sunt exemple grăitoare 
pentru susținerea ideii de într-ajutorare reciprocă. 
      Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 
      Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din 
mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune 
directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 
      Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
      Beneficiile parteneriatului: 
 
      Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă; 

 îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale; 
 îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale; 
 îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin 

sistematizarea şi interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor 
unei mânuiri dezinvolte a acestor date; 

 contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, 
formării unei mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de 
muncă şi creaţia proprie, faţă de rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora; 
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 ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să 
vibreze în contact cu arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat 
educative; 

 asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii; 
 revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară; 
 promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea;* 

îÎncurajează iniţiativa şi participarea; 
 statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea; 
 armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de 

ordin general. 
 
 
Bibliografie: 
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Neculau,A.,Boncu,(1998).Perspective psihosociale în educație.Iași:Ed.Polirom 
Pânișoară, I. O., Manolescu, M.(2020). Pedagogia învățământului primar și preșcolar. 
Iași: Ed. Polirom 
 
 
 
 
  

1242



 

BANATUL MONTAN 

– Obiceiuri şi tradiţii – 

 

Prof. Secoșan Nicoleta 

Școala Gimnazială nr. 13, Timișoara 

 
 
        În satele din Banatul montan, de-a lungul vremurilor, s-au perindat generaţii 
peste generaţii de oameni, trecute la cele veşnice şi odată cu ele, adesea, au trecut în 
umbră o sumedenie de obiceiuri şi datini, precum: trasul copiilor prin scara podului, la 
o anumită dată, brâul cocoşului, rugăciunea, înainte ca feciorul lor să-şi pună pentru 
prima oară briciul pe obraz, „moşul şi baba” sau Jocul măştilor, în Ziua de Zapostat, 
Jocul de Sânvăsii, Sărbătoarea cailor, Marţea vaselor etc. 

Jocul de Sânvăsii. Are loc în noaptea de Anul Nou, la trecerea dintr-un an într-
altul, expresia de „Sânvăsii” vine de la numele Sfântului Vasile, în popor i se mai zice 
și  „Silvestru”. 

Odinioară, trecerea de la un an la altul se făcea pe neobservate, fără prea mult 
fast, oamenii la sat se culcau devreme într-un an şi se trezeau a doua zi în alt an. Totuşi, 
la o casă cu mai mulţi copii, băieţii în prag de cătănie, fetele în prag de măritiş, aşadar, 
la o astfel de casă, se adunau tineri şi tinere şi practicau „Jocul de Sânvăsii”. Sub nouă 
farfurii, străchini sau blide, se aşezau nouă simboluri, precum: o bucată de mămăligă 
sau de pâine, un inel, un creion, un pieptene, un cărbune, foarfece, un ac de cusut etc. 
o femeie bătrână aşeza sub fiecare farfurie câte un obiect, tinerii şi tinerele erau în altă 
încăpere, în timp ce farfuriile erau învârtite şi descântate de femeia în etate. Apoi intrau 
tinerii şi tinerele în cameră şi, pe rând, ridicau trei farfurii şi cu toţii erau curioşi şi se 
amuzau de dorinţa lor cum va arăta viitorul soţ sau viitoarea soţie. Mămăliga simboliza 
o persoană mâncăcioasă, inelul şi oglinda un bărbat frumos sau o femeie frumoasă, 
trasă prin inel, pieptenul – o persoană dinţoasă, cărbunele o persoană urâtă, creionul 
simboliza pe cineva cu carte, iar acul, de regulă, o femeie harnică, cusătorească. Jocul 
se repeta până ajungea să ridice farfuriile fiecare participant. În vremea asta pe cuptor 
fierbeau boabe de porumb, mere sau o oală cu răchie, cu care cei prezenţi se omeneau, 
înainte de trecerea în Anul Nou. 
  Sărbătoarea cailor avuse loc până prin anii 1947 – 1948, ori ceva mai târziu, în 
unele sate de la munte. Calul simbolizează frumuseţe, nobleţe, demnitate şi ataşament 
faţă de om în orice împrejurare. 

 În ziua de Sfântul Ion, la unii (la alţii în ziua de Anul Nou sau în ziua de Sf. 
Gheorghe), când ieşea lumea de la biserică, în mijlocul satului, erau adunaţi cei mai 
frumoşi cai, cu harnaşament nou pe ei, frumos îngrijiţi, cu cozile împletite, cu găitane 
tricolore în coame şi frunte, cu cununa de clopoţele la gât, cu tinerii lângă ei, unii chiar 
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înfăşuraţi în eşarfe tricolore. Avea loc parada cailor şi implicit parada portului popular, 
apoi întrecerea cailor şi a călăreţilor, parcurgând în galop satul de la un capăt la celălalt. 
Calul câştigător al cursei primea o cunună de flori de hârtie creponată, iar călăreţul 
avea cinstea să deschidă hora din ziua aceea, primind o ploscă cu răchie. 

Marţea vaselor – se practica cu un anumit ritual creştin, în ultima zi înainte de-a 
intra în Postul Crăciunului şi Postul Paştelui. Se prepară din vreme leşie, din apă şi 
cenuşă, şi erau frecate şi spălate toate vasele din casă, linguriţe, furculiţe şi cuţitele, 
vasele mai mari şi vasele mai mici, mesele şi fundurile din lemn pentru a nu rămâne pe 
ele urmă de grăsime, ritualul se încheie cu o rugăciune, se zicea coralic „Tatăl nostru”.  
Lumea intra în post, de la mic la mare, postul era respectat cu sfinţenie, copiii ca să 
uite de gustul laptelui, mâncau lapte de bou şi asta seară de seară, preparat din făină de 
mălai, ceagăr şi pesmeţi, magiun, în subgraiul localnicilor de la munte. Se consumau 
multe mere, fierte sau uscate, cartofi prăjiţi în dubă şi ouă de gâscă, făcute din 
mămăligă şi în mijloc acelaşi magiun, ouă coapte în cuptor de muica bătrână ori de 
mumiţa. 

Făceau şi ţineau post cu gândul la ziua cuminecăturii, la Sfânta biserică. Postul 
presupune o anume purificare sufletească, dar şi eliminarea toxinelor din organism, 
adunate din prea multe sarmale, cârnaţi, clisă fiartă sau friptă, afumătură. O, tempora! 
O, voi bătrâni, care aţi urcat la cer să tocmiţi licărul stelelor ori aţi pogorât la izvoare 
să le auziţi gânguritul. Cu voi au urcat sau au pogorât în negură şi unele străvechi datini 
şi obiceiuri româneşti. 
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„TREI PĂSTORI” SE ÎNTÂLNIRĂ -  

ȘCOALA, ELEVII, FAMILIA 

 

Selegean Mariana Alina 

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea 

 

„Cunoscând istoria, eroii, tradiţia, ne facem mai sociabili, mai altruişti,                             
mai iubitori de om şi viaţă.” Nicolae Iorga 

 

Majoritatea copiilor cresc în comunități în care viața le este afectată nu doar de 
părinți și de profesori, ci și de mulți adulți din comunitate – profesori, antrenori, 
mentori etc. Parteneriatele și conexiunile care există între acești oameni influențează 
reușita școlară a unui copil, precum și calitatea vieții copiilor și a familiei în afara școlii 
(Epstein & Sanders,2002). 
Stilurile de relaționare se înscriu în spațiul culturii angajamentului personal și social. 
Cu alte cuvinte, rezidă în construirea capitalului social pentru copil. Drumul ales de 
familii și educatori în această directivă poate fi unul general, vizând implicarea 
parentală prin depunerea unor eforturi pentru a crea condiții care să faciliteze susținerea 
și angajamentul copiilor în învățare, dar și unul specific, conectat la pătrunderile în 
zonele-cheie ale socialului.  Punctul de start al implicării parentale îl constituie 
construirea relației de colaborare. Aceasta se realizează prin identificarea relațiilor 
comune, prin transmiterea valorilor comune spre atingerea scopului comun al familiei 
cu școala.  

Mizand pe relația de colaborare dintre școală și familie, am adus în fața 
părinților, dar și a elevilor, tradiții și obiceiuri de Crăciun specifice zonei Bihorului. În 
această zonă se mai păstrează obiceiurile și tradițiile moștenite din bătrâni și se transmit 
mai departe generațiilor care vin, atât în spațiul școlar, socio-cultural cât și în cel 
familial.  

Identitatea unui popor este data de tradițiile, obiceiurile, limba, religia,etc . 
Acestea fiind respectate, înțelese și promovate ierarhic, de la cei mai în vârstă până la 
cei mai mici, fac posibilă viețuirea și continuitatea identității acelei națiuni. În România 
se respectă și se continuă foarte mult tradițiile de Crăciun și cele de Paști. În jurul 
acestor două sărbători , fiind cele mai importante, s-au împământenit obiceiurile și 
tradițiile românești. În funcție de zona țării, obiceiurile diferă puțin, dar mesajul lor 
este același , de a-l slăvi pe Isus , mântuitorul lumii , pentru nașterea și moartea Sa. 
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În preajma sărbătorilor de iarnă, elevii învață să respecte tradițiile și obiceiurile 
moștenite din moși strămoși. Serbările școlare sunt momente festive în care copiii 
îmbrăcați de sărbătoare, costumați specific personajului pe care îl reprezintă, pun în 
scenă povestea Nașterii Pruncului Isus. Slăvirea venirii pe lume a unui Mântuitor se 
face prin poezii, scenete și colinde. Acestea din urmă sunt cele care transmit din casă 
în casă, mesajul că un prunc mântuitor s-a născut într-o peșteră din Betleem. Mesagerii 
mesajului, colindătorii, sunt cei care duc speranța și bucuria în casa fiecărui om, în 
seara de Crăciun.  

Având în vedere contextul social actual, școala a intrat în casele elevilor ducând 
colindele și serbările școlare prin intermediul internetului, astfel că elevii au expus 
serbarea în sala de clasă, iar părinții, bunicii au urmărit-o on-line. Chiar și în acest fel 
, tradițiile și obiceiurile se transmit mai departe de la o generație la alta, cu speranța că 
poporul român va trăi atâta timp cât ceea ce este bun și frumos se va transmite de la un 
om la altul. 

Ca o concluzie, putem adapta puțin colindul „Trei păstori…”, considerând că 
școala, elevii și familia sunt cei trei păstori care s-au întâlnit, s-au sfătuit  si împreună 
au decis să culeagă florile cunoștinței pentru a încununa cu ele idealul suprem de a fi 
de folos lumii.  

Trei păstori se întâlniră 
Și așa se sfătuiră 
Haideți fraților să mergem 
Floricele să culegem 
Și să facem o cunună 
S-o-mpletim cu voie bună 
Și s-o ducem lui Hristos 
Să ne fie de folos. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE 

 

Prof. înv. primar Șerban Marilena Simona 

Liceul Teoretic „Radu Vlădescu” Pătârlagele, jud. Buzău 

  

 

 Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care 
țin seama sau ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul 
preuniversitar. Un factor important pe care îl vom explica în alte două livrabile este, 
legat de creșterea implicării părinților în activitățile școlii – comunicarea acestora cu 
școala și diversele perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune 
comunicarea interumană.  
            De cele mai multe ori, părinții așteaptă mai 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/învățătorul/educatorul trebuie să fie 
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. 
            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. 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 în general. 
            Ca urmare a activităţilor desfășurate împreună cu părinții, legătura şcolii cu 
familia se poate îmbunătăţi considerabil, părinţii simţindu-se utili, prezentând în acest 
fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt 
atractive la orice vârstă. 
            Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvoltarea și 
creșterea copiilor. O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul 
de educație. Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe 
care se desfășoară 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. 
            Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, 
concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și 
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rezultatul muncii lor. Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul 
părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite cu copiii lor, fapt care îi poate 
determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală. 
            Ca urmare a activităţilor derulate împreună cu părinții, 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. Părinții sunt puși astfel 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. Părinții care iau parte la activitățile extrașcolare își 
manifestă astfel interesul și aprobarea față de educația oferită de școală. 
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„MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR: Şerban-Tănase Aurora 

 
 
PROIECT EDUCATIV- „Magia iernii” 
PROF.ÎNV. PRIMAR: Şerban-Tănase Aurora 
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina-Jud Olt 
CLASA: Pregătitoare B 
PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 13 decembrie 2021 – 10 ianuarie 2022 
DISCIPLINE IMPLICATE: 
 DEZVOLTARE PERSONALĂ 
 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 
 ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE 
 MUZICĂ ŞI MIŞCARE 
 RELIGIE 

 
ARGUMENT 

Întotdeauna sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie pentru cei mici, 
care aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, a împodobirii bradului, al serbării de 
la şcoală şi, mai ales, momentul împărţirii darurilor. Prin derularea proiectului mi-am 
propus să dezvolt la elevi sentimentele de respect pentru tradiţiile şi obiceiurile 
poporului român. Elevii clasei se vor manifesta prin interpretarea de versuri şi colinde 
tradiţionale, realizarea unor felicitări, desene, ornamente realizate cu iubire, dăruire, 
valorizând credinţa şi obiceiurile de sărbători. 

 
OBIECTIVELE URMĂRITE:  
 stimularea elevilor pentru cunoaşterea şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

româneşti  prilejuite de sărbătorile de iarnă; 
 dezvoltarea şi încurajarea aptitudinilor artistice ale elevilor;  
 organizarea unor activităţi  artistice –miniconcert de colinde; serbare  

 
 
ACTIVITĂŢI PROPUSE: 
 

1. vizionare de filmuleţe cu tema „Crăciunul”; Tradiţii şi obiceiuri de iarnă la 
români https://view.livresq.com/view/5fe24b474395010007d0b128/; 
„Obiceiuri de Crăciun în lume” (suport revista de la editura DPH) -  discuţii 
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ample, ce pun în evidenţă importanţa sărbătorii Naşterii Domnului, 
semnificaţia spiritului Crăciunului, obiceiuri şi tradiţii de iarnă la români 

 
2. realizare de lucrări practice (felicitarea de Crăciun, brăduţul) – tehnici utilizate: 

conturare, decupare, lipire, colorare, asamblare, decorare) 
Materiale necesare: carton galben A4, crenguţă de brad, hârtie gumată roşie, 
şablon stea, perforator stea şi fulgişor, coli colorate, carioci, lipici, foarfecă, 
semicerc din carton verde, hârtie creponată)  
 

3. memorare de poezii scurte (1-3 strofe pentru fiecare copil), cu tematică de iarnă 
(acasă, împreună cu părinţii). Părinţii au fost de acord să-i filmeze recitând 
(singura modalitate de a–i vizualiza fără măşti!) şi să trimită în privat filmuleţele. 
Am realizat apoi prin intermediul aplicaţiei InShot (pe telefon) o serbare atipică, 
cu titlul „Poveste de iarnă”, prin asamblarea momentelor trimise de părinţi . 
Aceasta a fost transmisă pe grupul de WhatsApp al părinţilor şi în clasa virtuală 
de pe platforma unităţii (Google Classroom)  

 
4. interpretare de colinde – învăţare şi exersare zilnic câte 30-40 de minute, în 

perioada 13-22 decembrie -  filmarea-surpriză cu miniconcertul de colinde a fost 
trimisă pe grupul de WhatsApp al părinţilor în seara de Ajun (23 decembrie) 

 
5. realizarea unui proiect de familie -„Cele mai frumoase momente din vacanţa de 

iarnă” (desene realizate cu toţi cei din familie) şi prezentarea acestuia în data de 
10 ianuarie (prima zi după vacanţă) 

 
6. completarea unor fişe de lucru interdisciplinare (max. 20 de minute, zilnic, în 

perioada proiectului) pe tema „Sărbători de iarnă”  
 

Din activităţile noastre... 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 

 

prof. înv. învățământul primar, Silaghi Ancuța Oana 

 

 

          Educația este un proces al cărui scop esențial este de a ușura o anumită 
modificare de comportament. Părinții sunt primii profesori ai copilului, primul model 
de viață.  

           Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. 

       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.Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu 
numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi 
pregătireapărinţilor 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,școala colaborează cu familia 
în domeniul învățării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării 
lui fizice și intelectuale, morale și estetice, angajării copilului în diferite domenii de 
activitate,, în afară de clasă și școală. Motivul principal pentru crearea unor astfel de 
parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai târziu, în viață. 

          Școala este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la 
dezvoltarea societății, să ia parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă.  

     Părinții trebuie să cunoască, să devină conştienți de influența pe care o exercită 
prezența lor în viața copilului, să fie convinşi că educația dată copilului, pentru 
societatea actuală este diferită de cele precedente, iar copilul trebuie pregătit 
corespunzător. 
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        Educația este cea care desăvârşeşte ființa umană, educația pe care copilul o 
primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 

         Implicarea părinților joacă un rol semnificativ în cadrul intervenției şcolare. 
Acțiunile care implică părinții produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc 
aspirațiile, atât ale părințiilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi. 

       Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte 
copilul şi a cărui influență îi marchează esențial dezvoltarea ca individ. Legătura 
copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit. 

      Familia exercită o influență deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte din 
cunoştințele despre natură, societate, deprinderi igienice, obişnuințele de 
comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este 
foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic,intelectual, moral şi 
estetic. Copilul obține rezultate şcolare în funcție de modul în care părinții se implică 
în procesul de învățare.  

       De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se 
poate realiza prin vizite reciproce, şedințe şi lectorate cu părinții.  

            

 

Bibliografie: 

 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994 
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Rolul și importanța poeziilor în dezvoltarea limbajului  

 

Logoped: SILVIA ANA PARASCHIV 

CJRAE TULCEA 

 

 
Importanta poeziei, implicit a versurilor colindelor, plugușorului, sorcovei  sunt 

foarte importante în transmiterea mesajului si a emoțiilor pe care fiecare copil, părinte, 
cadru didactic le trăiește cu ocazia sărbătorilor de Crăciun.  

Citirea poeziei are un efect semnificativ asupra dezvoltării copilului. Lecturarea 
poeziilor impreună cu copilul îi va permite acestuia sa își exerseze puterea de 
concentrare pe o anumită sarcină, să-și antreneze simțurile, memoria si să-și dezvolte 
auzul fonematic. 

Citirea poeziei de la o varstă mică are multiple beneficii asupra dezvoltării fizice 
si sociale, dezvoltării limbajului, și asupra stimulării cognitive. 

Structura muzicală a rimelor din colinde și poezii permite copilului sa își 
coordoneze mai bine mișcările respiratorii, mișcării limbii si a buzelor. Ritmul versului 
influențează in mod semnificativ sentimentele, starea de spirit si bucuria copiilor. Îi 
activează, dinamizează, și totodată modelează viața interioară a copiilor prin disciplină. 
La varsta prescolară, se recomandă poeziile formate din vesrsuri scurte cu cuvinte 
simple, cu ritmicitate variată si care sunt insotite de mișcare,  
Sorcova, vesela, 
Sa traiti, sa-mbatraniti, 
Ca un mar, ca un par Ca un fir de trandafir. 
Ca merii, ca perii, In mijlocul verii. 
vita de vie, La Sfanta Marie. 
Tare ca piatra, Iute ca sageata. 
Tare ca fierul, https://Versuri.ro/w/k3a2 
Iute ca otelul. Vacile laptoase, 
Oile lanoase, Porcii unsurosi, 
Copii sanatosi. Cate cuie sunt pe cas, 
Atatia galbeni pe masa. 
La anul si la multi ani! 
Sa traiti sa ne dati bani! 
                  

Rimele versurilor ii ajuta pe copii sa invete, cu usurinta, cuvinte noi. In acest 
mod, se amelioreaza presiunea experientei de invatare asupra copilului, acesta reusind 
sa invete limba intr-un mod distractiv si creativ.  Natura ritmica a poeziei creeaza un 
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context pentru invatarea cuvintelor necunoscute, reusind imbogatirea vocabularului, 
dar si corectarea dificultatilor de pronuntie. Ca adulti, uitam adesea cat de dificila este 
invatarea limbii noastre.  

Citirea si repetarea poemelor cu voce tare, ii ajuta pe copii sa-si practice ritmul 
vorbirii, dictia si respiratia corecta.                 

La fel, se dezvolta abilitatea de a auzi si de a identifica sunete individuale din 
cuvinte, ce va ajuta copilul in deprinderea cititului.  Citirea poeziei in mod regulat cu 
copilul de varsta prescolara, reprezinta un instrument important de transmitere a 
cunostintelor. Componenta versurilor scurte ajuta creierul copilului sa proceseze si sa 
retina informatiile.  Prin rime si poezii, copiii se familiarizeaza cu usurinta cu diferite 
concepte: cifre, vocale, zilele saptamanii, totodata invata ca anumite cuvintele pot 
parea similare, dar au intelesuri diferite.Poezia va permite copilului să inteleagă modul 
in care se compun propozitiile, cum sa se comporte in anumite situatii, bunele maniere,                  

Poezia poate avea un impact pozitiv asupra  adaptării  sociale a copiilor. Poate 
sa le ofere un nou mod de a gandi, o noua viziune asupra evenimentelor din jurul lor. 
Poate pune in cuvinte, emotii pe care copiii nu stiu cum sa le exprime altfel.  Atunci 
cand spunem copilului o poezie, un colind. sorcova, plugusorul avem contact vizual 
continuu, versurile sunt insotite de mișcări, copiii manuiesc instrumente: clopoței, 
sorcova frumos colorata. Acestea intensifica legatura noastra emotională cu el. Este, 
de asemenea, o distractie placuta, o experienta comuna pe care copilului si-o va aminti 
si la varsta adultă. 
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Tradiții și obiceiuri ale locuitorilor de pe Valea Trotușului 

Ursul din Asău 

 

Prof. dr. Silvia MUNTEANU  

Colegiul Tehnic D. Ghika Comănești 

 
        Jocul urșilor un obicei arhaic care se practică în ajunul anului nou îndeosebi 
în Moldova și constă în interpretarea unui ritual de către o ceată de urători. Ceata 
urătorilor care merg cu ursul este alcătuită din urători deghizați în urs, ursari, fluierari, 
toboșari; fiecare dintre ei interpretând un anume rol. Uneori în ceată pot fi acompaniați 
de irozi sau mascați. Jocul ursului îți are originea  într-un ritual păgân cu origini geto-
dacice, în credința acestora ursul era un animal sfânt. În jocul ursului acesta moare și 
învie evocând motivul renașterii în paralelism reînnoirea timpului, anul nou luându-i 
locul anului vechi. 
       Timp de trei zile, Asăul a fost capitala datinilor şi obiceiurilor de iarnă din acest 
an, dar şi a tradiţiilor şi produselor tradiţionale de pe Valea Muntelui. Fără îndoială, 
punctul culminant al manifestării a fost vineri, când zeci de ursari au străbătut străzile 
comunei, imediat după slujba de Sfântul Nicolae, şi s-au adunat în centrul localităţii, 
unde au oferit o reprezentaţie ce a adunat laolaltă aproape toată suflarea Asăului. 
       Bărbaţi trecuţi de prima tinereţe, dar şi fete şi copii de doar câţiva ani şi-au 
îmbrăcat tradiţionalele costume şi au pornit la colindat. Toţi voinici, vrednici şi de 
ispravă, pentru că nu oricine are dreptul să intre în ceată, şi este o cinste mare pentru 
cel care reuşeşte să fie acceptat. Toboşarii îşi au şi ei un lider, care, spune el, poate bate 
toba ore întregi fără încetare. 
       Chiar dacă în fiecare localitate de pe Vale există câte o ceată de ursari, niciuna nu 
are acelaşi ritm al bătăilor pentru cele şapte dansuri care se joacă, prin tradiţie, în timpul 
programului. Cât durează repetiţiile la ceată, localnicii nu prea mai au parte seara de 
linişte. Nu se supără, însă, nimeni, ba vecinele mai vin să se mai uite din când în când 
peste gard la flăcăi cum freamătă repejor zăpada sub cizme în ritmul dansului şi le mai 
aduc câte ceva de-ale gurii. 
       Cam în fiecare an, ceata este formată din 5 până la 20 de piei de urs, 40-50 de irozi, 
25-30 de toboşari şi 10 până la 40 de ursari – câte doi pentru fiecare urs. Toboşarii sunt 
îmbrăcaţi în costume naţionale cu tricolor şi poartă pe cap cuşme de oaie sau chipiuri 
militare garnisite cu mărgele şi oglinzi. Ursarii sunt îmbrăcaţi în uniforme de pădurari 
sau de vânători, cu câte două bete roşii încrucişate pe piept, iar irozii în costume 
naţionale, cu săbii la şold, ţignale legate la gât din care suflă cât îi ţin puterile şi coifuri 
înalte pe cap, împodobite cu beteală şi panglici tricolore. 

1255



 

       Odată cu trecerea anilor, portul ursarilor din Asău a mai suferit unele modificări. 
Toate, însă, au adus câte un plus de farmec şi strălucire straielor pe care ursarii din 
Asău şi le pun la ceas de sărbătoare. 
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Magia Crăciunului 

 

Prof. înv. primar Simon Marciana-Cerassela 

Școala Gimnazială „Domnița Maria” Bacău 

 

 

Oare cine nu simte magia Crăciunului? 
Fiecare creștin cunoaște semnificația acestei sărbători sfinte. Pruncușorul divin 

se naște într-o iesle săracă, în Bethleem. Deși era Fiul lui Dumnezeu, nu i se oferă un 
loc regesc, într-un palat, ci se descoperă omenirii într-un loc umil, dar cald, plin de 
iubire. Îm vremea aceea, mulți au aflat de nașterea sa. Unii s-au bucurat că au un 
Salvator, alții s-au mâniat, temându-se că își vor pierde puterea. Păstorii de pe câmp, 
la îndemnul îngerului luminos, se duc să-l vadă pe pruncul dumnezeiesc, aducându-i 
daruri. Cei trei magi de la răsărit, călăuziți de o stea mare, luminoasă, reușesc să-l 
găsească pe Fiul lui Dumnezeu culcat în iesle și i-au oferit aur, smirnă și tămâie. Deși 
cei trei magi erau de viță regească, ei se umilesc și se închină pruncului ceresc, 
slăvindu-l pe Dumnezeu. În schimb, regale Irod nu primește cu bucurie vestea nașterii 
Mântuitorului, poruncind să fie uciși toți pruncii nevinovați. 

Când se apropie sfânta sărbătoare a Crăciunului, ne pregătim așa cum se cuvine. 
Ne străduim ca, în casă și pe străzi, să fie ordine, lumină, curat. Preparăm bucate alese, 
îmbrăcăm casa în haine de sărbătoare, ornăm bradul cu steluțe, clopoței, beteală și 
luminițe. Tot ce e în jur strălucește. Totul emană parfum de sărbătoare. 

De Crăciun, ne minunăm în fața bradului împodobit, ne bucurăm când primim 
cadouri, saltă inima de veselie când ascultăm colinde, ne întâlnim cu cei dragi. 

Noi, oamenii din vremurile de azi, ne bucurăm că pruncușorul dumnezeiesc ni 
se arată în fiecare an, pe 25 decembrie, în ieslea din Bethleem? Ne închinăm Lui? Îi 
dăruim inima noastră? Cu cine am vrea să ne asemănăm: cu păstorii, cu magi sau Irod? 
Fiecare, în conștiința sa, va da răspunsurile la aceste întrebări. 

Din nefericire, mai sunt case fără căldură, mai sunt bătrâni sau bolnavi care 
așteaptă o alinare, mai sunt copii fără părinți iubitori. Dacă dorim să ne asemănăm cu 
păstorii sau cu magii, atunci să nu rămânem indiferenți la suferințele altora și să 
întindem o mână de ajutor acelora care au nevoie, aducându-le zâmbetul pe buze. Astfel 
vor simți și ei că Fiul lui Dumnezeu s-a născut și pentru ei. 

Crăciunul nu se rezumă doar la artificii și cadouri, ci Crăciunul este, înainte de 
toate, celebrarea nașterii Fiului lui Dumnezeu. Pruncușorul divin ni se oferă cu totul. 
Este cadoul viu pentru fiecare dintre noi. El așteaptă să ne dăruim cu totul Lui. Ar fi 
cel mai frumos dar pe care să-l oferim, cel mai minunat ornament din ieslea sa. 

Și, într-adevăr, toți vom simți magia Crăciunului! 
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PROIECT DE ACTIVITATE  

 

G.P.P. OSTROVENI 2 

EDUCATOARE: Smeu Maria Denisa 

 
 
 
 
      
UNITATEA: G.P.P. OSTROVENI 2 
EDUCATOARE: Smeu Maria Denisa 
GRUPA: 5-6 ani, nivel II, Grupa mare „B” 
DATA: 16.12.2021 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este,a fost și va fi pe pământ?” 
TEMA PROIECTULUI: „Pe cărările iernii !” 
SUBTEMA: „Jocurile iernii “ 
DOMENII EXPERIENȚIALE: DȘ,  
DISCIPLINA: Cunoașterea mediului 
TEMA ACTIVITĂŢII : ,, În palatul Zânei Iarnă” 
MIJLOC  DE REALIZARE:  – Lectura după imagini 
FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe echipe, individual, 
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de cunostinte, priceperi și deprinderi 
LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de grupă 
DURATA: 35-45 de minute 
Scopul :Formarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul iarna; 
            Formarea deprinderii de a lucra în grup, dezvoltând relaţii de colaborare şi 
ajutor reciproc. 
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 
III.1. Curiozitate, interes și inițiativă în  învățare 
IV.1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 
V.1.Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat; 
 
COMPORTAMENTE VIZATE: 
III.2.1. Manifestă curiozitate  pentru activități, persoane  și obiecte noi ; 
IV.1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și 
receptării lui (comunicare receptivă); 
V.1.1. Identifică elementele caracterisice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat 
; 
V.1.2. Compară experienţe, acţiuni, evenimente, fenomene/relaţii din mediul apropiat; 
OBIECTIVE OPERAȚIONALE     
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 Să comunice impresii, idei pe baza imaginilor prezentate;  
 Să exprime prin cuvinte stările emoţionale transmise de imagini; 
 Să-şi exprime emoţiile şi sentimentele faţă de anotimpul iarna;  
 Să întrebe și să raspundă la întrebari ; 
 Să pronunte(relativ) corect sunetele limbii romane ; 
 Să manifeste inițiativă în comunicarea orala și interes pentru semnificatia 

cuvintelor;  
 Să utilizeze cuvinte noi în contexte adecvate ; 
 Să alcatuiască  propozitii simple si dezvoltate( despre obiecte si fiinte 

familiare,aspecte ale vietii sociale) ; 
Strategii didactice: 
Metode si procedee : explicatia, conversatia, exercitiul, problematizarea, cubul ; 
Material didactic : Calendarul naturii, scrisoare,clopoțel, iamgini cu anotimpul 
iarna,iamgini cu jocurile și sporturile iernii. 
 
BIBLIOGRAFIE: 
• Curriculum pentru educaţie timpurie 2019; 
• Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. - ,,Educaţie timpurie – Ghid metodic pentru 
aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009; 
• Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. - ,,Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I, 
INTEGRAL Bucureşti (2001); 
• Breban, S., Gongea, E., Ruiu, G., Fulga, M. - ,,Metode interactive de grup” - Ghid 
metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002. 
 

DEMERSUL DIDACTIC 
 

 
SECVENȚE 
DIDACTICE 

CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII 
DIDACTICE 

EVALUARE/ 
INDICATORI 

Metode și 
procedee 

Mijloace 
didactice 

1. Moment 
organizatoric 

Creez condiţiile psihopedagogice 
necesare desfăşurării activităţii în 
bune condiţii:  
- aerisirea sălii de grupă; 
- pregătirea materialului didactic;  
- aranjarea mobilierului;  
- așezarea materialului didactic pe 
măsuțe; 
- introducerea copiilor în sala de 
grupă; 
- instructajul verbal. 

Conversația   

2. 
Reactualizarea 
cunoștințelor 

Port o scurtă conversație cu copiii, 
pentru a le reaminti aspectele 
caracteristice  anotimpului  Iarna. 

Conversația  
 

 Chestionare 
orală 
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 Observarea 
sistematică a 
copiilor 

3. Captarea 
atenției 

   Se realizează cu ajutorul unui om 
de zăpadă din pluș , care are o 
scrisoare de la zâna Iarnă, dar și cu 
ajutorul recompenselor pentru finalul 
zilei 

 

Conversația 
Explicația 

Scrisoare Observarea 
sistematică a 
copiilor 

4. Anunțarea 
temei și a 
obiectivelor 

Se prezinta tema zilei în termeni 
accesibili copiilor. „În palatul Zânei 
Iarnă”. Astazi vom observa cu atentie 
aceste imagini de iarnă și vom 
explica ceea ce observam ,iar voi va 
trebui sa fiți foarte atenti ca sa aflați 
mai multe despre jocurile copiilor 
iarna.  

Conversația 
Explicația 

 
 

Observarea 
sistematică a 
copiilor 

5. Dirijarea 
învățării 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copiii fiind așezați pe scăunele în 
semicerc, închid ochii, iar la sunetul 
clopoţelului îi deschid şivor 
descoperi imagini cu  anotimpul 
iarna   și multe alte surprize pe care 
le descriu (tablă magnetică ).  
Pentru a-i familiariza pe copii cu 
elementele principale din tablou, 
activitatea poate 
începe cu o întrebare orientativă 
«Ce vedeti in acest tablou ? » 
.Se lasa copiilor libertatea de ai 
identifica elementele din tablou 
(pomi, case, copii, patinoar, oameni 
de zăpadă,derdelușul). 
După această enumerare liberă se 
trece la intuirea, dirijata- la analiza și 
descriere. Se orienteaza atenția 
copiilor asupra aspectelor principale 
folosind întrebari ce vizează 
elementele din prim plan, planul 
secundar, elemente din partea de sus, 
de jos, din stânga și din dreapta.  
« Ce anotimp este ilustrat în acest 
tablou ? » 
« Dupa ce v-ati dat voi seama ce 
anotimp este ilustrat ? » 
« Ce fac copiii din acest tablou ? » 
« Pentru ce este taiat acel brad ? » 
« Cum sunt copacii ? » 
« Cu ce sunt îmbracați copiii în acest 
tablou ? » 
« Câți copii patinează ? » 
« De ce s-a urcat pe scară copilul ? » 
« Câți copii fac bulgari dezapada ? » 

 
Observarea  
 
 
 
Problematiz
area 
 
 
 
Conversația 
 
 
 
 
 
Problematiz
area 
 
 
 
 
 
 
Explicația 
 

Tablă 
magnetic
ă; 
Imagini 
cu 
anotimpu
l iarna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionare 
orală 
Observarea 
sistematică a 
copiilor 
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Se fixeaza locul actiunii din tablou, 
timpul și personajele.Se face sinteza 
parțială  celor discutate. 

6. Obţinerea 
performanţei 
 

După sinteza parțiala se face sinteza 
finala printr-o scurtă povestire : 
« E iarna. Timpul este frumos. Totul 
în jur este acoperit de zapada. La 
marginea satului copiii au iesit la 
joacă. Unii fac oameni de zapada, 
alții patinează, iar unii se dau cu 
sania pe derdelușul presărat cu 
zapada argintie. Un copil montează 
casuțe pentru pasări. Toata lumea 
este fericita, iar în sat rasună glasul 
gingaș al copiilor.» 

Conversația 
Explicația 
Povestirea 

 Observarea 
sistematică a 
copiilor 

7. Asigurarea 
retenţei şi a 
transferului 

Fiecare echipă este rugată să 
rostogolească un cub pe suprafaţa  
caruia sunt imagini cu diferite jocuri 
de iarnă.Educatoarea va adesa 
intrebari despre fiecare imagine de 
pe fetele cubului.(ex Cum se 
numeste acest joc de iarnă? ) 

Cubul 
Conversația 
Explicația 
 

 Observarea 
sistematică a 
copiilor 

8. Evaluarea  Copiii sunt rugați să extragă imagini 
cu sporturi de iarnă prin tehnica 
mâna oarbă dintr-un coșuleț și apoi 
să formuleze propoziții. 

Tehnica 
mâna oarbă 
 

 Observarea 
produselor 
activității 

9. Încheierea 
activității 

Se vor face aprecieri verbale asupra 
modului de participare a copiilor la 
activitate.  

  Aprecieri 
generale și 
individuale 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții.  

Parteneriatul școală-familie 

 

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:                                         
SPOREA PAULA GABRIELA                                                           

ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNA DE FIER-                                                
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL OCNA DE FIER 

 

 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii preșcolarilor pe care îi îndrum, 
parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la grupă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi 
a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
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se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. Când copilul crește, își vede universul cotidian 
lărgindu-se dincolo de orizontul familiei, mai întâi datorită grădiniței și apoi a școlii.  

Trecerea copilului la statutul de preșcolar, respectiv de elev, este un moment 
dificil deoarece copilul trebuie să capete în această perioadă dorința de a învăța. Chiar 
dacă școala se străduiește să compenseze în parte ceea ce mediul nu i-a oferit copilului, 
ea nu poate da totul, fiind absolut necesară colaborarea dintre familie și școală. 

Grădinița reprezintă în acest demers de socializare, o etapă intermediară a cărui 
utilitate este tot mai mult recunoscută. Ea creează imaginea unei societăți libere și 
curtenitoare, în care spiritul de creație este mult mai apreciat decât un simplu 
conformist și în care elanurile spontane sunt permise. În afara unor cazuri excepționale, 
copiii se adaptează la acest spațiu educațional foarte bine. O dată acceptată separarea 
provizorie de părinți, grădinița pare să-i dea copilului un sentiment de siguranță.  

Copilul găsește aici o lume pe măsura sa: este înconjurat de cei de-o seamă cu 
el, se simte întotdeauna liber. Acest sentiment se regăsește la orice vârstă, în orice grup 
de copii. Și deoarece educatoarea ia în serios acțiunile și întrebările lui, neliniștea 
cauzată de sentimentul de inferioritate scade și copilul devine conștient de posibilitățile 
sale, de autonomia sa.  

Copiii care frecventează grădinița se adaptează astfel mult mai ușor la viața de 
școlar, ei fiind obișnuiți deja cu o colectivitate, cu anumite reguli pe care traiul în 
comun cu semenii îl impune.În ceea ce privește parteneriatul factorilor educaționali, 
familia, ca nucleu fundamental al societății, îndeplinește un sistem de funcții printre 
care cele mai importante sunt: funcția naturală, biologică, funcția economică, funcția 
de socializare, funcția educativă. Funcția educativă a familiei se referă la creșterea și 
educarea copiilor. Acestea sunt îndatoriri și responsabilități deosebit de importante ale 
familiei, oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură.  

Mediul educogen familial are influențe deosebit de puternice asupra formării 
personalității copilului, a comportamentului lui, care își mențin forța educativă uneori 
toată viața. Din acest motiv se acordă o importanță deosebită celor „șapte ani de acasă”. 

Îndeplinirea cu succes a funcțiilor familiei implică respectarea unui sistem de 
cerințe, printre care menționam: preocuparea permanentă a părinților și sprijinirea lor 
atât din vedere emoțional, fizic cât și material pentru o dezvoltare armonioasă a 
copilului; de asemenea importantă este și o colaborare permanentă și nemijlocită cu 
școala și sprijinirea școlii, participarea la activitățile comitetelor cu părinții din școală 
și altele. După cum am menționat mai sus, colaborarea școlii cu familia este o condiție 
importantă a unirii eforturilor în educarea copiilor. Această colaborare trebuie să 
constituie o acțiune simplă și suplă și de educare a educatorilor-părinți. Printre acțiunile 
pedagogice ale școlii intreprinse în rândul părinților se pot menționa următoarele: 
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 consultații cu părinții; 
 adunările cu părinții însoțite de expuneri și discuții pe diverse teme 

psihopedagogice, cum ar fi cunoașterea particularităților individuale și de vârstă 
ale copiilor, condițiile necesare învățării eficiente, activitatea în timpul liber etc; 

 lectoratele cu părinții susținute de specialiști de valoare; 
 adunările pe diverse teme și discuții cu părinții din comitetul de părinți. 

          Universul copilului se limitează, la început, la familie. În primul rând, el se 
raportează la mamă și tată. De la mamă copilul așteaptă satisfacerea nevoilor sale 
fundamentale, de securitate și de afecțiune, iar de la tată, el așteaptă afecțiune, 
protecție, inițiere în viață, un model. Dar, mai mult decât atât, mama și tata formează 
un cuplu a cărui ”coloratură” se repercutează, ca atare, asupra copilului. Pentru ca 
activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui parteneriat 
„de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de 
valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: 
decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale 
şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea.Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-
familie va fi în măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice 
aspectele formative legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, 
responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât 
mai mult traseul de la normă la comportament. 

Bibliografie: 

 
• MUREȘAN, V., Valorile și criteriile eficienței, București, Editura Politică, (1986) 
• INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional pentru 
instituțiile de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 
2001. 
• NECULAU, A., BONCU, ȘT., Perspective psihosociale în educație, Iași, Editura 
Polirom, 1998. 
STOLTZ, G.,  Eșec școlar – risc de eșec social, București, Editura Victor, 2000. 
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PARTENERIATUL CU FAMILIA  

ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE 

 

Prof. înv. preşc. Stan Ala 

Grădiniţa P. P. „Sf. Sava”, Iaşi 

 

Parteneriatul educațional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei 
contemporane, fiind o formă de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul 
copilului la nivelul procesului educațional, presupunând o unitate de cerințe, opțiuni, 
decizii și acțiuni educative între factorii educaționali. 

Parteneriatul grădiniță–familie vizează activitatea de comunicare, cooperare şi 
colaborare pentru formarea pozitivă a personalităţii copilului, efectuată prin 
mobilizarea tuturor energiilor agenţilor educativi implicaţi: părinţi, profesori, 
manageri, copii.  

Scopul general al parteneriatului educaţional este cunoaşterea reciprocă a 
punctelor de vedere, a opţiunilor partenerilor prin identificarea necesităţilor copiilor, 
dar şi prin implicarea comună pentru satisfacerea acestor necesităţi. Abordând ideea 
parteneriatului în educaţie, J. Comer (apud. Băran-Pescaru, 2004, p. 33) precizează că 
părinţii sprijină mai mult un program şcolar în care sunt parteneri în luarea deciziilor.  

Interesul părintelui şi sprijinul său faţă de şcoală şi conducerea acesteia permit 
copiilor mai uşor să relaţioneze şi să se identifice cu scopurile, valorile şi personalul 
şcolii, constituind o motivaţie puternică a acestora pentru a se îndrepta către educaţie. 
În acelaşi timp, implicarea parentală garantează faptul că valorile şi interesele lor 
culturale sunt respectate. 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. Funcţia de părinte este o ,,meserie’’ 
şi, ca orice meserie, ea trebuie învăţată. 
  Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită 
prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului, 
pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi 
diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător. Pentru a realiza un 
parteneriat eficient grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite 
activităţi instructive-educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoasca copii, 
să le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. 
Parteneriatul familie-gradiniţă, cu tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru 
toţi factorii implicaţi: educatoare, părinţi, copii. 
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Este foarte imporatant ca familia să aibă un grad de implicare ridicat în viața 
grădiniței. Implicarea părinților și a membrilor familiei reprezintă o importantă cheie 
în obținerea succesului. Cercetările au arătat că ,,programele în care părinții sunt 
implicați, elevii au performanțe mai mari decât în aceleași programe, dar în care părinții 
nu sunt implicați”  
(Henderson & Nancy, apud. Băsu, M., 2010, p.8). 

Implicare familiei în educație presupune o mulțime de activități : a citi o poveste 
înainte de culcare, a discuta cu educatorii despre progresul copiilor, ajută grădinița în 
a-și stabili standarde de performanță, a limita calculatorul și televizorul.  

Un bun dobândit și mult apreciat, câștigat de către copil în primul rând în familie 
este comportamentul moral ca rezultat al unui sistem de cerințe precise, categorice, 
dublat de un permanent respect pentru copil care trebuie să se simtă iubit și ocrotit. 
Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui 
parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o 
schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale.  

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc.  

Formele de colaborare a cadrelor didactice cu părinții copiilor au izvorât din 
necesitatea stabilirii unor legături organizate, sistematice între cei doi factori și sistemul 
de educație.Dintre acestea am realizat o sinteză asupra listei realizată de profesorul 
Cătălin Lungeanu (2016):  şedinţele cu părinţii, lectoratele cu părinţii, consultaţiile 
individuale, participarea părinţilor la activităţi organizate în grădiniță-lecţii deschise 
pentru părinţi, excursii, drumeții, sărbătorirea zilei de naştere a copiilor în sala de 
grupă, activităţi pentru copii organizate în comun de către educatori şi părinţi. 
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“MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

profesor Stan Roxana 

 
  

Tuturor ne place să aducem magia sărbătorilor de iarnă, a tradițiilor și 
obiceiurilor în casă ... Dar ce înălțător este să îi învățăm pe elevii noștri tradiții și 
obiceiuri, să le aducem în clasă și în casa fiecăruia dintre ei, să îi implicăm pe părinții 
lor, astfel încât să ținem vie și aprinsă lumânarea spiritului Sărbătorilor și să ne 
preocupăm să rămână aprinsă și atunci când generațiile se vor schimba. 

Voi prezenta câteva activități educative realizate în colaborare cu părinții clasei 
unde sunt dirigintă.  

 
Prima dintre activități: împreună cu părinții, elevii pictează două globuri sau 

două figurini din ipsos după care, având o discuție pe tema generozității, a dărniciei 
sau al principiului "dă celor din jur ceea ce îți place ție să primești”, copiii sunt rugați 
să ofere colegului de bancă unul din cele două obiecte. Discuția poate continua pe baza 
întrebărilor de genul: ți-a fost greu să oferi ceea ce ai muncit, altora? Ți-a fost greu să 
alegi pe care din cele două obiecte să le oferi? Se pot naște tot felul din întrebări din 
care atât copiii cât și părinții să conștientizeze importanța darului dat din suflet. 

 
O altă activitate poate fi reprezentată de o scrisoare de Crăciun pentru profesorul 

preferat: elevii sunt provocați să scrie o scrisoare cu urări și mulțumiri pentru un 
profesor. Acestea se vor depune într-o cutie postală în fața bibliotecii. Scrisorile vor 
ajunge la destinatar, înainte de Crăciun. 

A treia activitate pe care am desfășurat-o în cadrul unei ore de dirigenție poartă 
numele ” Ochelarii fermecați ”. Elevii vor viziona filmulețul cu același titlu, având la 
ochi niște ochelari confecționați din carton. Filmulețul îl găsim aici: 
https://www.youtube.com/watch?v=H8kd3bobfiw. Cu ochelarii vedem în sufletul 
oamenilor, vedem ce gândesc cu adevărat și ce simt în adâncul lor despre noi. Dar oare 
dacă ne vom privi în oglindă cu ochelarii fermecați ce se întâmplă ? Elevii sunt rugați 
să facă un exercițiu de voință pentru a-și descoperi lucruri pe care colegii lor nu le știu 
despre ei.  

 
O altă activitate reprezintă idei pentru un calendar de fapte bune, calendar aferent 

lunii decembrie. Adventul este timp de bucurie și liniște, în așteptarea Crăciunului. De 
Avent se deschid căsuțele târgurilor de Crăciun, iar atmosfera feerică se umple de 
arome de scorțișoară  și turte dulci, de glasuri vesele. Probabil că tot din Advent începe 
și Moș Crăciun să-și pregătească renii și sania, iar poșta lui nu mai face față scrisorilor. 
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Le-am povestit copiilor că există o legendă care spune că un preot de la un orfelinat era 
întrebat zilnic de copiii nerăbdători cât mai este până la Crăciun. Văzând curiozitatea 
lor, preotul a avut ideea să le înșire 24 de lumânări și să le aprindă în fiecare zi câte 
una. Așa copiii știau sigur când vine Moșul. 

 

 
 

Craciunul este o sărbătoare dinamică, presărată de tradiții și cântece de bucurie, 
este o sărbătoare a recunoștinței, a fericirii, a mulțumirii. Cu cât Crăciunul se apropie, 
forfota domină peste tot. Un murmur festiv de entuziasm. Iarna acum parcă sporește în 
frumusețe, mai ales dacă și ninge, ninsoarea devine sursă de magie, este o frumusețe 
înghețată atât de răpitoare!  

Neliniștea și zarva copiilor crește, pregătirile se-nmulțesc, oamenii se iau cu 
treburi în gospodărie din zori până-n noapte târziu, pe hornuri se ridică fumuri 
ademenitoare și dătătoare de curaj, fumuri care te îmbie la povești pentru copii spuse 
lână căldura primitoare a cuptorului încins și miros de cozonac. 

 
Cu acest articol și cu toate ideile strânse de-a lungul timpului sper că v-am 

introdus în atmosfera și magia sărbătorilor de iarnă pe care am încercat și eu, cu toate 
resursele potrivite, să le aduc în casa și în sufletul celor ce vor citi acest articol.  
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,,Tradiții și obiceiuri de Crăciun” 

 

Prof. înv. primar Stanciu Camelia  

Școala Gimnazilă Nr. 3 Râșnov 

 

 
Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, 

unde tradiția se mai pastreză femeile și bărbașii încep pregătirile  cu mult timp înainte 
de acestă sărbătoare. Bărbații își fac ordine în curte, iar femeile își curate casele și 
pregătesc mâncare tradițională specifică acestei sarbători: cozonaci, colaci, sarmale și 
alte bunătăți romănești.      

Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an 
de an pe Moș Crăciun cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru 
copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu 
ornamente de culoare roșie sau verde.    Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun 
este mersul cu colindul. În prima zi de Crăciun, colindătorii merg din casă în casă cu 
steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea lui Iisus prin cântece și poezii.  

Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va avea parte de un 
an neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat dovadă. Tot în 
data de 25 decembrie, oamenii le trimit urări și mesaje de Crăciun celor dragi, cărora 
le transmit gândurile lor bune. Un alt obicei popular este atârnarea unei crenguțe de 
vâsc în case. Vâscul apare în mai multe culturi, iar originea sa nu este cunoscută.  

De exemplu, poparele scandinave credeau că vâscul o reprezintă pe zeița 
dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună toată viața. 
În tradiția creștin-ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an 
îmbelșugat, fericire și pace în familie. Moș Ajun este stăpânul timpului care deține 
puterea anului ce va veni. După apariția lui Moș Crăciun (în creștinism), valoarea lui Moș 
Ajun scade. Ei sunt bătrâni cu bărbi albe ca zăpada. Sunt buni și darnici și aduc cadouri 
tuturor copiilor. Tradiția spune că Maica Domnului, fiind pe cale să nască, cere adăpost 
lui Moș Ajun. Acesta, fiind sărac, o îndrumă către fratele lui, Moș Crăciun. Acesta este 
stăpânul staulului unde au stat Iosif și Maria, care nu au găsit loc la han. Nevasta lui Moș 
Crăciun a ajutat-o pe Maria să nască. 

După naștere copilul, Iisus a fost așezat sub un măr și Moș Crăciun a început să 
culeagă fructe și să le arunce cu bucurie copiilor care treceau pe acolo. De aici vine 
obiceiul ca Moș Crăciun să aducă daruri copiilor. Cadourile sunt legate și de închinarea 
magilor care au adus daruri (aur, smirnă și tămâie) Pruncului Sfânt. Moșul vine noaptea 
când copiii dorm și lasă darurile sub bradul împodobit. 

Obiceiul împodobirii bradului este destul de recent în România. Brazii 
simbolizează Sfânta Treime. Podoabele semnifică bogăția și cunoașterea, exact ca pomul 
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sacru din Grădina Edenului. Colindele sunt cântecele cu care copiii, tinerii sau chiar și 
oamenii maturi întâmpină venirea lui Hristos pe pământ. Din cadrul ritualului 
colindelor fac parte cântecele de stea, vifleemul, pluguşorul, sorcova. Se joacă vasilica, 
jocuri cu măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşarii).  

Între Craciun si Boboteaza (Botezul Domnului; 6 ianuarie) colindătorii umblau 
cu steaua. Simbolismul acestui colind amintește de steaua care a vestit naşterea lui Isus. 
Aceasta i-a călăuzit pe cei trei magi în a găsi ieslea în care s-a întâmplat 
minunea. În zilele noastre se merge cu steaua doar în prima și a doua zi de Craciun. La 
sfârsitul colindului ceata de colindători va primi răsplata. În vremurile vechi ei primeau 
covrigi, nuci, mere, cozonac.  

Acum însă ei sunt răsplătiți cu bani. Când oamenii nu primesc colindători, închid 
uşile sau nu oferă daruri, efectele magice sunt opuse, ei încâlcând regulile acestui 
obicei. În noaptea de Craciun mulți oameni lasă o lumânare aprinsă, de multe ori la 
icoana lui Iisus Hristos. Astfel, norocul va vedea casa în întuneric și va putea intra 
înăuntru. 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții  

                                                         

PROF. ÎNV. PRIMAR STANCIU DANIELA 

ȘC. GIMN. ”TUDOR MUȘATESCU”- PITEȘTI 

 
   

        Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului 
de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată 
dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate.       

       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. Şcoala este factorul de care depinde 
în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, dar o 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 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. 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 membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, 
atât în şcoală cât şi în afara ei.  

         Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite 
cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, 
partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare 
dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai 
educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

           Este necesar ca părinţii să îşi schimbe viziunea pe care o au asupra întâlnirilor 
din mediul şcolar, aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre 
părinte şi copil, părinte şi cadru didactic. Studiile au arătat 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”. Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară 
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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. 

        Reacţia școlii, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, trebuie să fie de 
adaptare a conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile 
pentru elevi care să le permită integrarea socială, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea 
de probleme, diminuarea imprevizibilului.           

Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui 
individ, stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor 
lor de personalitate.   

        Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari 
sunt elevii. 

        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.   

       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.           

         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. 

      Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de valoare pe care o familie o 
poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 
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       „Niciodată  familia  nu  a  fost  mai  solicitată  şi  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  
atât  de  mare  ca  azi” .( Boutin  şi  During) 

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 
esenţiala 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. 
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Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 

 

Educatoare: Stănici Carmen Maria 

Liceul Tehnologic ,,Petrache Poenaru”, Bălcești, Valcea 

 

 

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai 
evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-
un moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

Pentru a face cunoscută misiunea asumată a grădiniței și viziunea pe care o 
împărtășește cu privire la îngrijirea, creşterea și dezvoltarea copilului cu vârsta între 3-
6 ani, pot fi valorificate afișaje de informare pe holurile grădiniței, pliante, sau site-ul 
instituției.  

Aceste surse de informare cu privire la tot ce înseamnă contextul grădiniței 
pentru copil vor fi valorificate și pentru a transmite informațiile de care familiile au 
absolută nevoie pentru a sprijini, pe de o parte, grădinița să își organizeze și să își 
desfășoare activitățile în noile condiții postpandemie și pe de altă parte pentru a-și 
sprijini propriul copil în acomodarea la aceste noi condiții și în crearea unor noi 
deprinderi necesare păstrării stării de sănătate și a siguranței. Afișaje pe holurile de 
intrare, pliante de informare, comunicări curente pe mail (eventual pe grupurile de 
Whats App inițiate de educatoare cu familiile copiilor din grupă) reprezintă surse de 
informare care vor putea fi valorificate în comunicarea privind noile reguli de igienă, 
condițiile de reorganizare a spațiilor educaționale și a programului, distanțarea fizică 
și alte aspecte impuse de situația postpandemie. 1.3. Ce trebuie să ştie grădinița despre 
familii? S 

Specialiștii din grădinițe trebuie să își acordă lor înșile timpul necesar pentru 
comunicare cu părinții, în mod special pentru a asculta relatările acestora despre 
propriul copil, despre valorile familiei și stilul parental, despre povestea fiecărui copil 
și despre aspirațiile fiecărui părinte. Ascultând, în cadrul întâlnirilor individuale sau de 
grup, educatorii pot afla lucruri semnificative și necesare în procesul educațional, 
despre cultura şi valorile fiecărei familii.  

Dincolo de toate acestea, părintele va avea sentimentul de respect, va căpăta 
încredere în specialiștii din educația timpurie și va afla informații despre alte experiențe 
de viață cu copilul, asemănătoare cu ale lui. De asemenea, un spaţiu de primire 
confortabil, curat, aerisit, igienizat, care să asigure un grad de confidenţialitate şi 
deschis (fără birouri), poate deveni un factor important în relaţia care se construieşte. 
Recomandat ar fi ca în imediata vecinătate a acestui spațiu în care vor avea loc primele 
întâlniri și discuții cu părinții, să se organizeze și un spațiu de joacă pentru copii, astfel 
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încât să se creeze și acestora, nu numai părinților confortul necesar și sentimentul de 
siguranță. 

 De asemenea, echipa managerială și educatoarea le vor oferi părinților, o altă 
sursă de informații, formală, care trebuie prezentată acestora este Regulamentul de 
ordine interioară, document care îi poate ajuta să cunoască și să își asume respectarea 
unor reguli interne, care vor reglementa inclusiv relația familiei cu grădinița. Aspecte 
legate de serviciile furnizate în grădiniță, de responsabilitățile instituției și ale familiei, 
de resursele materiale și umane existente, de modul de organizare a activităților și 
altele, toate vor fi completate și actualizate permanent cu ultimele măsuri și reguli 
impuse de situația pandemică prin care trece țara noastră, astfel încât familiile să 
cunoască aceste măsuri și să simtă că propriul copil se află în siguranță în instituția de 
învățământ. 

Discuția cu familia poate fi urmată și de solicitarea completării unui chestionar 
acasă, în spațiul de securitate și confort maxim al părinților, poate în prezența și a altor 
membri ai familiei sau persoane care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului, 
urmând să fie trimis online grădiniței. 

La sfârşitul întâlnirii se rezumă cele discutate şi se stabilesc întâlniri față în față, 
la distanță de câteva zile, în grădiniță, împreună cu copilul. Vizita realizată în 
creşa/grădinița sau camera de joacă, va oferi familiei ocazia de a avea un prim contact 
cu adaptările făcute în spațiul educațional astfel încât să se asigure distanțarea fizică și 
li se vor putea explica foarte clar și aplicat regulile impuse pentru asigurarea unui 
context de siguranță cât mai mare. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

Profesor de psihopedagogie specială STAN MIHAELA 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov 

 
 
Copiii învață cel mai bine atunci când persoanele adulte semnificative din viața 

lor - părinți, profesori și alți membri ai familiei și ai comunității - colaborează pentru 
a-i încuraja și a-i sprijini. Acest fapt ar trebui să fie un principiu călăuzitor atunci când 
ne gândim la modul în care ar trebui organizate școlile și la modul în care ar trebui 
învățați copiii. Școlile și cadrele didactice nu pot aborda toate nevoile de dezvoltare ale 
copilului, de aceea, implicarea în educație a părinților și sprijinul din partea comunității 
sunt esențiale. 

Necesitatea unui parteneriat solid între școli și familii pentru a educa copiii poate 
părea de bun simț. Copiii nu încetează să învețe despre valori și relații atunci când intră 
într-o clasă și nici nu se opresc din învățare atunci când sunt acasă sau în societate. 
Toate experiențele pe care le au copiii, atât în școală, cât și în afara ei, îi ajută la 
dezvoltarea sentimentului că celorlalți le pasă de ei, sentimentelor de valoare de sine și 
competență, înțelegerii lumii înconjurătoare. 

În condițiile actuale, sunt necesare eforturi suplimentare pentru a construi relații 
puternice între familii și educatori. Școlile trebuie să se adreseze familiilor, făcându-le 
să se simtă binevenite ca parteneri cu drepturi depline în procesul educațional. 
Familiile, la rândul lor, trebuie să-și ia un angajament de timp și energie pentru a-și 
sprijini copiii atât acasă, cât și la școală.  Efortul implicat în stabilirea acestor conexiuni 
merită. Implicarea semnificativă a părinților este posibilă, de dorit și valoroasă în 
dezvoltarea și creșterea performanței elevilor. 

Punctul de plecare în stabilirea unor relații fructuoase și durabile este crearea de 
oportunități în care părinții și profesorii conlucrează în interesul copilului. Lucrând 
împreună ca parteneri cu drepturi depline, părinții și profesorii, pot crea un program 
educațional care să răspundă nevoilor individuale ale copilului. Împreună pot promova 
un climat școlar grijuliu și sensibil, care respectă și răspunde diferențelor elevilor, 
precum și asemănărilor acestora. 

Părinții pot aduce o contribuție valoroasă prin schimbul de informații despre 
copii, munca acestora, hobby-urile și alte experiențe personale. În plus, părinții pot să-
și rezerve timp pentru a merge la școală și a observa activitatea elevilor, învățând 
despre ceea ce fac copiii lor și ceea ce fac profesorii cu copiii lor. Indiferent de 
implicarea directă a unui părinte în activitățile școlare, este vital ca părinții și profesorii 
să comunice eficient unul cu celălalt. Comunicarea constantă ajută ca educația să 
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răspundă nevoilor unice ale elevilor și, prin urmare, sprijină dezvoltarea generală a 
copiilor. 

O parte din această interacțiune ar trebui să se realizeze față în față, fie la școală, 
fie într-o altă locație adecvată. În același timp, comunicarea cu școala trebuie 
recunoscută ca o parte critică a parentingului, iar părinții trebuie să-și ia angajamentul 
de a se întâlni periodic cu profesorii copiilor lor. 

Tehnologia este o rețea de comunicare mai puternică, care poate permite 
educatorilor și părinților să se sprijine reciproc. Școlile și familiile pot fi conectate prin 
rețele de calculatoare care permit partajarea liberă a informațiilor, prin e-mail și 
panouri informative, douăzeci și patru de ore pe zi și pe tot parcursul anului. Părinții 
pot apela rapid la informații precum: programul zilnic al elevului, temele actuale și 
sugestiile profesorilor despre ce pot face pentru a sprijini obiectivele de învățare acasă. 
Prin intermediul platformelor online, se pot colecta teme școlare în portofolii 
electronice și se pot revizui temele parcurse de copii.  

Toate școlile ar trebui să ia în considerare crearea de programe similare, iar 
calculatoarele necesare ar trebui să fie disponibile părinților într-o varietate de medii 
publice, cum ar fi școli, biblioteci, și ar trebui să existe cursuri gratuite sau cu costuri 
reduse pentru a-i învăța pe educatori și părinți cum să le folosească pentru a încuraja 
învățarea. 

O școală în care vedem părinții și profesorii că lucrează împreună, având diferite 
roluri, este o școala care îi provoacă și îi ajută pe toți să-și realizeze potențialul maxim. 
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Magia sărbătorilor de iarnă şi importanţa activităţilor educative  

în parteneriat cu părinţii 

 

Educatoare: Stavarache Alexandra- Olivia 

Şcoala Gimnazială Braloştiţa, Dolj 

 

Un rol esenţial în procesul de educaţie al copiilor îl reprezintă parteneriatul 
grădiniţă∕ şcoală - familie. 

În societatea actuală, educaţia trebuie să fie realizată prin implicarea tuturor 
mediilor responsabile: familia, grădiniţa∕ şcoala şi comunitatea. 

 Pe profesori şi pe părinţi îi uneşte dorinţa de a-i sprijini pe copii, în dezvoltarea 
lor. Este provocarea lor, aceea de a crea un spirit de reciprocitate, astfel încât eforturile 
să aibă semnificaţie pentru toţi cei implicaţi. ( Băran- Pescaru, 2004, p. 42 ) 

Primii educatori ai copilului sunt părinţii săi, apoi procesul de educaţie este 
continuat de profesioniştii din grădiniţe, printr-o metodologie şi un curriculum specific 
vârstei acestora. 

Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în cadrul 
familiei ( deprinderi de igienă, de alimentaţie sănătoasă, etc. ). Tot în familie, copilul 
îşi însuşeşte limbajul şi îşi formează cele mai importante deprinderi de comportament. 

Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată de influenţele educative 
exercitate asupra copilului în familie, grădiniţa fiind prima instituţie care valorifică 
potenţialul fizic şi psihic al fiecărui copil după principii didactice şi metode de instruire 
specifice. 

Educatoarea trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în 
programul grădiniţei, comunicând zilnic, povestind despre cum şi-a petrecut copilul lor 
timpul, ce activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul, 
etc. 

O responsabilitate a educatoarei este şi aceea de a programa întâlnirile de 
consiliere cu părinţii, săptămânal, pentru a discuta despre proiectele tematice 
desfăşurate şi despre alte probleme care preocupă ambele părţi. 

Există numeroase căi de implicare a părinţilor în programul de educaţie al copiilor: 
unele familii pot participa la întâlniri, altele trimit materiale confecţionate acasă, familii 
care participă la activităţile din grădiniţă sau care fac parte din comitetul de părinţi. 
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Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi, aceştia vor ajunge să 
cunoască şi să respecte munca depusă de educatoare, vor vorbi liber despre progresele 
făcute de copii sau despre probleme întâmpinate de aceştia, se vor împrieteni cu ceilalţi 
părinţi, vor înţelege mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor învăţa să 
desfăşoare activităţi similare acasă sau să continue activitatea educatoarei, îşi vor 
observa copilul la joacă, etc. 

Anul acesta am realizat cu preşcolarii un program artistic dedicat sărbătorilor de 
iarnă, Vine Moşul drag şi bun, program care s-a desfăşurat în parteneriat cu familia, 
deşi ne aflăm în această perioadă dificilă a pandemiei.  

Preşcolarii au recitat poezii, au cântat cântecele şi colinde specifice sărbătorilor 
de iarnă. Am confecţionat împreună ornamentele ( ornamente la care ne-au ajutat  
părinţii preşcolarilor, chiar şi de la distanţă), am împodobit bradul, ne-am amenajat 
frumos sala de grupă, astfel încât să fim introduşi în atmosfera magică de Crăciun.  

Din păcate, părinţii preşcolarilor nu au putut asista fizic la acest program, însă am 
filmat totul şi am postat pe grupul clasei, aceştia având posibilitatea de a-şi vedea 
micuţii şi de a simţi energia transmisă. 

Ca o concluzie, putem afirma că motivul realizării parteneriatului grădiniţă - 
familie îl reprezintă necesitatea realizării unei legături reale între acestea, ca parteneri 
egali în educaţia copilului. Obiectivul cel mai important al colaborării dintre şcoală şi 
familie, în perioada preşcolarităţii şi şcolarităţii mici, îl reprezintă susţinerea eforturilor 
copilului de a obţine succesul şcolar. 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 

 

Prof. înv. pr. Ștef Anamaria Ramona 

Școala Primară nr. 3, Roșia, jud. Bihor 

 

 

O condiție foarte importantă pentru creșterea eficienței activităților educative 
este reprezentată de prima colaborare a tuturor factorilor educativi, școală-familie-
comunitate.Așa cum pe drept e spus că pentru devenirea  personalității umane rolul 
copleșitor îl deține școala, tot la fel putem afirma că nu putem să nu-i dăm drepturile 
sale și familiei în această comuniune, școala și familia fiind două instituții care au 
nevoie una de cealaltă. 

Cercetările efectuate până în zilele noastre ne-au confirmat că indiferent de 
mediul economic, sau cultural al unei familii, în momentul în care părintele este 
partener cu școala, finalitatea este performanța școlară, o mai bunaă frecventare a 
școlii, reducerea abandonului școlar și a fenomenului de delincvență juvenilă. 

În momentul în care atât elevii, cât și membrii comunității, cât și părinții sunt și 
se consideră a fi parteneri în educație se va crea în jurul elevilor un cerc sub forma unui 
suport, un fel de mecanism bine pus la punct. Fiind o parte importantă în organizarea 
și desfăsurarea activităților școlare și în clase, aceste parteneriate nu sunt considerate a 
fi opționale sau o problemă de natura relațiilor publice. 

În relația școală- familie profesionalismul dascălului este un punct important, 
fără ca acesta sa fie mânat de  propriile interese sau avantaje, decât doar de competența 
sa. Educația ar trebui să răspundă atât cererii sociale, cât și aspirațiilor și nevoilor 
participantului direct la educație, elevul , spre a-i oferi acestuia un mediu propice de 
dezvoltare armonioasă, un mediu cât mai echilibrat pentru dezvoltarea unei 
personalități armonioase. 

Ar fi ideală o educație incluzivă, bazată pe parteneriatul școală- familie, pe 
comunicare și pe deschiderea dascălului spre a învăța anumite lucruri de la părinți, 
astfel încât relația părinte- dascăl să fie una deschisă, foarte bine cimentată și cu sprijin 
reciproc. Una din premisele colaborării este să fii un bun ascultător. 

Bineînteles că școala și profesorii nu vor putea rezolva toate problemele sociale 
întâlnite, dar dascălii trebuie să îmbine punerea accentului pe profesionalism cu crearea 
și menținerea unui climat cald și tolerant, care ține cont de trecutul elevilor, de 
problemele și nevoile acestora, în egală măsură. 
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De bună seamă și familia trebuie să influențeze în mod pozitiv elevul, aceasta 
având un rol primordial în dezvoltarea elevului, atât pe plan fizic, cât ți intelectual și 
moral. 

Orice activitate comună, participarea părinților la diferite cursuri de instruire în 
privința regulilor și limitelor ce trebuiesc respectate într-o familie și ceea ce implică 
depășirea acestor limite, consecințele faptelor noastre, ce responsabilități trebuie să 
aibă un elev și ce inseamnă o laudă și când trebuie aceasta făcută, este binevenită. 
Informarea și formarea părinților în ceea ce privește școlaritatea elevului, înseamnă ca 
cel puțin unul dintre adulți să știe obligațiile legale privind educația copilului, 
drepturile de care dispune pentru educația acestuia, cât de importantă este atitudinea 
sa, care sunt metodele prin care poate colabora cu școala, pentru a putea apoi să își 
exercite rolul educativ în cooperare cu dascălul, finalitatea fiind succesul școlar și mai 
apoi succesul în viață. 

Pentru a realiza un parteneriat funcțional trebuie să existe un ansamblu  de 
activități existente într-un plan pe un termen scurt și mediu, cu responsabilități și 
obiective clare, iar acesta e posibil,numai dacă fiecare dintre cei implicați înțelege rolul 
pe care îl au în viața elevului. 

Școala de azi nu poate ajunge la un nivel de perfecționare maxim decât evaluând 
permanent nevoile sale  și apelând la structurile de sprijin, care să organizeze, să 
planifice și să intervină în realizarea problemelor mai mult sau mai puțin deosebite. 

O școală eficientă realizează un parteneriat cu elevul prin atragerea familiei în 
procesul didactic cu toate resursele educative ale societății, valorizând  și respectând 
identitatea elevului și a familiei acestuia. Pe întreg parcursul său școlar, familia și 
mediul familial sunt o constantă pentru acesta, acolo elevul găsind afectivitate, 
siguranță și stimulare. Colaborările cu autoritățile, instituțiile, organizațiile locale de 
orice tip, țin de cele mai multe ori de atribuțiile legale ale acestora, de rolurile 
tradiționale percepute de cei din comunitate. Manifestarea parteneriatului este 
dependentă de resursele umane implicate, de voința și disponibilitatea acestora de a se 
implica, de a găsi resurse care să răspundă nevoilor comunității. 

Parteneriatul școală-familie e cel mai important deoarece părinții sunt primii 
educatori și parteneri ai școlii, deci rolul părintelui este acela de a împărți acest rol cu 
dascălul, mai apoi cu profesorul, de aici apărând nevoia de colaborare cu școala, chiar 
de implicare activă în cadrul acesteia. Când cele două medii se completează și se susțin 
pot să asigure într-un procent foarte mare o bună integrare a elevului în acivitatea 
școlară și în viața socială. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiții 
și în aceeași măsură succesul în viață, e nevoie ca toți factorii implicați în procesul 
educațional să formeze o echipă în care fiecare știe ce are de făcut și îi acordă 
partenerului respectul și încrederea cuvenită. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii 

 

Prof. Înv. Preșcolar: ȘTEFAN DANA-GEORGIANA 

Grădiniţa cu Program Normal Andreiaşu de Jos  

                                             

          
Parteneriatul grădinţă-familie trebuie să se bazeze pe un schimb bogat de 

informaţii şi de experienţe pentru a asigura  cele mai bune condiţii de creştere şi 
dezvoltare ale copiilor. Părinţii au nevoie să găsescă un sprijin în cadrele didactice, să 
se simtă responsabili pentru a colabora cu educatoarea şi pentru a participa la orice 
activităţi realizate împreună cu şi pentru copii. 

Colaborarea dintre grădiniţă şi familie, acţiunile ce se desfăşoară de comun 
acord şi sunt cuprinse în planul de acţiune, continuarea de către familie a activităţilor 
desfăşurate în grădiniţă, au rolul de a duce la o mai bună formare a preşcolarului, să 
pună bazele omului modern de mai târziu și de a aduce beneficii pe termen lung în 
dezvoltarea personalității preșcolarului.      

Preşcolarii 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 sărbătoare și de către părinți. Sărbătorile de iarnă reprezintă 
momentul potrivit pentru a explica și arăta copiilor care sunt tradițiile și obiceiurile 
care au loc în această perioadă în ţara noastră.. Acestea sunt fără îndoială cele mai 
așteptate și iubite sărbători, deoarece luna decembrie este luna în care se primesc cele 
mai multe cadouri şi este un moment de bucurie 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 şi este perioada tradițiilor, obiceiurilor și 
superstițiilor care sunt transmise din generație în generație. 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 atât la grădiniţă cât şi acasă. 

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. Cu ajutorul părinților copiii îi pot scrie lui Moș 
Crăciun o scrisoare în care să îi  spună moşului  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 daruri 
copiilor care nu au prea multe posibilităţi. 
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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, iar după ce au terminat 
de colindat 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 ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE                              
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

ȘTEFĂNESCU MIHAELA ANDREEA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 ORBEASCA, JUDEȚUL TELEORMAN 

 

 

  Între factorii educației, familia a fost și este considerată a fi factorul prioritar, 
deoarece în ordinea firească a lucrurilor, educația începe în cadrul familiei, motiv care 
l-a determinat pe Loisel să afirme că “În familie și pe genunchii mamei se formează 
ceea ce este mai valoros pe lume: omul de caracter.” Familia reprezintă liantul care 
uneşte relaţiile dintre copil şi mediul social. Ea asigură condiţiile necesare trecerii prin 
toate stadiile de dezvoltare ale copilăriei, piloni ce stau la baza structurării personalităţii 
individului. Prin relaţiile sale cu mama, tata, cu fraţii şi celelalte rude, copilul încearcă 
să se integreze în societate, să se adapteze, îşi cunoaşte valorile şi începe să-şi formeze 
astfel imaginea de sine. Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea 
psihofizică a copilului şi, de asemenea, formarea personalităţii lui. 
   Părinții reprezintă primii mentori reali în viața copilului, ei furnizându-i 
primele repere de orientare în lume, primele informații și învățături despre lucrurile și 
fenomenele din natură și din societate, primele sfaturi, norme și reguli de conduită. 
Rolul părinților este fundamental, dar numai în măsura în care ei găsesc forța și secretul 
de a lansa pe traiectoria vieții un individ rezistent, puternic, adaptabil și echilibrat. 
   Actul educaţional, la nivelul familiei, trebuie să îmbine permanent sfera de 
viaţă socială cu procesul intenţionat pedagogic. Secretul eficienţei educaţiei familiale 
constă tocmai în modul în care părinţii realizează acest lucru, fie în manieră conștientă, 
fie spontan. Acțiunea educativă a familiei se deosebește și în funcție de principalele 
două etape din viața copilului: până la intrarea în școală și în perioada școlarizării. În 
această ultimă perioadă, acțiunea educativă a familiei, în loc să se restrângă, se extinde, 
amplificându-și sarcinile și devenind mai complexă. Randamentul educației va 
depinde, printre altele, de modul în care se realizează colaborarea dintre familie și 
instituția de învățământ. Faptul că ambii factori urmăresc același scop nu este suficient. 
Se impune realizarea unei conlucrări și asigurarea unei unități de-a lungul desfășurării 
acțiunii, care să conducă la atingerea scopului stabilit. În zadar se urmărește același 
scop dacă mijloacele folosite pentru atingerea lor sunt contradictorii. Educația primită 
în școală se dovedește a fi o muncă irosită și ineficace dacă familia este ostilă și 
indiferentă. 
 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, 
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dimensiunile acestei relaţii sunt mult mai cuprinzătoare datorită lărgirii conceptului de 
colaborare spre cel de comunicare 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. 
 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. Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea 
părinților ca parteneri de învățare încă din primii ani este, prin urmare, esențială pentru 
îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. Parteneriatele eficace între familie și 
școală trebuie să fie bazate pe respect reciproc și recunoaștere a valorilor, atuurilor și 
expertizei fiecăreia dintre părți. Părinții și familiile din toate mediile și nivelurile 
educaționale trebuie să se simtă bineveniți la școală și să fie considerați resurse pentru 
școală. Aceștia trebuie să fie recunoscuți și sprijiniți în mod adecvat în calitate de co-
educatori în procesul de învățare al copiilor lor, începând din primii ani. 
 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. 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 în schimburi de opinii 
şi în discuţii, iar atunci când este vorba de decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi 
aportul specific. 
 Un real parteneriat între școală şi familie nu  este cel înscris pe o coală de hârtie, 
semnat de părinte şi director, ci este reprezentat de relaţia activă, de implicare şi de o 
parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este efortul şi 
rezultatul din care beneficiarul este COPILUL. 
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„Parenting-ul activ” și importanța parteneriatului școală- părinți  

în activitățile educative  

 

Prof. ȘTEFANIA MANEA,  

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Petroșani, jud. Hunedoara 

 
Implicarea părinților în activitățile educative este adesea o prioritate pe agenda 

cadrelor didactice, fie că fac parte din învățământul primar, gimnazial sau liceal, 
precum și pe agenda directorilor de instituții de învățământ. Acest lucru implică cu 
siguranță mai mult decât simpla abordare a părinților pentru a se alătura asociației 
părinți – profesori, a ajuta la organizarea unei tabere școlare la organizarea unor 
activități extrașcolare (ex. concerte de Crăciun, excursii, vizite).  

Există dovezi puternice că implicarea părinților poate avea un efect pozitiv 
asupra motivației de învățare a copiilor, a bunăstării și a rezultatelor învățării la școală. 
Profesorii au o poziție cheie în facilitarea unei astfel de implicări parentale, iar școala 
însăși determină în mare măsură câmpul de joc și regulile.  

Implicarea părinților se poate referi la multe lucruri diferite și acest lucru poate 
perturba comunicarea dintre părinți și școală, precum și așteptările lor reciproce. Prin 
urmare, pentru definirea mai precisă a implicării părinților în contextul școlilor vom 
defini noțiunea de „parenting activ” care se referă la părinții care se angajează conștient 
și proactiv la diverse activități în colaborare cu școala. În cadrul „parenting-ului activ”, 
se disting trei tipuri diferite de parteneriat. Un parteneriat social vizează cooperarea 
dintre părinți și școală în ceea ce privește activitățile extrașcolare. Un parteneriat 
formal este legat de implicarea părinților în toate tipurile de activități instituționale (de 
exemplu, consiliul părinților) și non-instituționale (de exemplu, însoțirea copiilor și 
organizarea de excursii, concerte, serbări). În cele din urmă, se distinge un parteneriat 
educațional axat pe îndrumarea, facilitarea și îmbunătățirea procesului de învățare al 
copiilor. Acest parteneriat educațional este definit mai precis în două tipuri diferite, un 
parteneriat didactic și unul pedagogic. 

În cadrul practicii educaționale, cele trei tipuri de parteneriat nu pot fi 
întotdeauna considerate complet independente. De exemplu, participarea la consiliul 
părinților sau la asociația părinți-profesori se încadrează la titlul de parteneriat formal. 
În același timp, va exista o relație directă cu parteneriatul educațional în cazul în care 
părinții contribuie cu idei și sfaturi privind conținutul și calitatea educației în raportul 
părinți-profesori. De asemenea, trebuie subliniat faptul că anumite activități clasificate 
ca parte a unui parteneriat social sau formal pot facilita învățarea copiilor. Organizarea 
a tot felul de activități în afara școlii sau oferirea de facilități diverse în afara orelor de 
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școală nu numai că va contribui la o educație mai activă, ci și la un mediu de învățare 
mai bun pentru copii. 

Concentrându-ne aici pe parteneriatul educațional, există dovezi ample că 
implicarea părinților în procesul de învățare poate avea un efect pozitiv asupra 
rezultatelor învățării copiilor. Deși mulți factori trebuie luați în considerare atunci când 
școlile și părinții formează un parteneriat educațional, este evident că încrederea 
reciprocă și egalitatea sunt esențiale. Deoarece ambele părți acționează pe baza 
propriilor responsabilități și interese, trebuie să fie clar că au un interes comun în 
dezvoltarea și învățarea copilului.  

Părinții diferă la fel de mult ca și copiii. Ei diferă nu numai în ceea ce privește 
mentalitatea, credințele și comportamentul, ci și în ceea ce privește variabilele de fond, 
cum ar fi nivelul de educație, statutul socio-economic și mediul etnico-cultural. Este 
clar că calitatea implicării părinților este determinată de mai mulți factori. Evident, 
școlile trebuie să facă față acestor diferențe între părinți în formarea de parteneriate 
educaționale. 

Deși un parteneriat între părinți și școală este unul de egalitate, ambii au propriile 
lor responsabilități. Prin urmare, este important ca școlile să obțină o imagine clară a 
diferitelor tipuri de părinți și să formuleze o viziune politică fără echivoc cu privire la 
„parenting-ul activ”. În formarea de parteneriate educaționale, școlile trebuie să caute 
un echilibru între distanța lor profesională și autonomie față de o atitudine pozitivă și 
deschisă, față de implicarea părinților. 
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MAGIA SARBATORILOR DE IARNA 

 

Profesor inv. prescolar Stefan Marinela Olivia 

 

 

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 
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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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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN, LA ROMÂNI 

 

Prof. Stejerean Nicu,  

Școala „L. Blaga” Jibou 

Material prezentat în săptămâna premergătoare Crăciunului,                                 
la disciplina limba și literatura română, clasele V-VIII 

 
În cultura populară română, cea mai bogată perioadă în manifestări tradiționale 

este iarna, spiritualitatea din spațiul carpato-danubiano-pontic având în centru, ca 
manifestare majoră, Crăciunul.  

Sărbătorile de iarnă debutează cu Postul Crăciunului, începând cu 15 noiembrie, 
și se încheie odată cu sărbătoarea Sfântului Ion, în 7 ianuarie.  

În planul simbolisticii și al credințelor populare, sărbătorile de iarnă anunță 
solstițiul de iarnă, respectiv „reînvierea”, la nivel macrocosmic, adică o reiterare a 
parcursului solar celest, eveniment cosmic de amploare, cu implicații semnificative în 
reașezarea lumii pe făgașul ei normal, fapt care coincide cu o refacere a ordinii lumii, 
ce permite funcționarea ei și în anul ce va urma.  

Printre manifestările tradiționale românești specifice acestei perioade se numără 
colindatul, uratul, sfințirea apei de Bobotează etc. Cei care participă la aceste obiceiuri 
sunt de regulă copiii și adolescenții, fiind costumați fie în costume tradiționale, fie în 
costume tipice obiceiului la care iau parte – măști, costume de irozi, de magi etc.  

În prealabil, înainte de a se porni la colindat sau la urat, se fac repetiții la casa 
unuia dintre protagoniștii cetei de colindători sau de urători, pregătiri care se desfășoară 
într-o atmosferă destinsă și care anunță voia bună de care vor fi cuprinși colindătorii în 
ajunul Crăciunului, când vor porni la colindat. Cei care participă la „repetiții” sunt 
serviți de gazdă cu mâncare și băutură, aceasta din urmă fiind consumată cu moderație.  

În spațiul românesc, obiceiurile de iarnă sunt eterogene, variind de la o regiune la 
alta și de la o zonă etnografică la alta. Pot fi amintite astfel: colinde, dansuri, teatru 
popular, urări cu plugușorul sau cu sorcova etc.  

Obiceiul colindatului este străvechi la români, fiind practicat încă de pe vremea 
dacilor și a romanilor. Se consideră că etimologia cuvântului „colindă” o reprezintă 
termenul latin „Kalendae”, un derivat de la verbul „a călări”, ce avea o clară legătură 
cu „a vesti” – veștile erau aduse, pe vremuri, de călăreți, cei care străbăteau spații mari 
pentru a duce vești într-o parte sau alta. După ocuparea Daciei de către romani, 
colindatul a început să fie practicat și era un prilej pentru a le ura apropiaților sănătate 
și noroc.  
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Chiar dacă obiceiul colindatului vine din trecut, și slavii l-au practicat, acest 
aspect fiind un punct comun al spiritualității române și al celei slave, două culturi și 
două civilizații care s-au intersectat de-a lungul timpului.  

De altfel, eterogenitatea acestei manifestări spirituale, colindatul, este 
demonstrată și de tipologia variată a colindelor: există colinde religioase, profane sau 
cosmogonice. Cele religioase sunt inspirate din elemente și teme creștine, având în 
centru, de regulă, nașterea lui Isus Hristos. Repertoriul cuprinde Steaua și Viflaimul. 
Cele profane „vorbesc” despre tradiții populare străvechi, legate de anumite zeități sau 
de cultul agrar. În repertoriu sunt incluse: colindele de feciori, colindele cu măști, 
Sorcova și Plugușorul. Colindele cosmogonice povestesc nașterea Mântuitorului și 
modul în care a fost creată lumea.  

În ziua de Sfântul Vasile, copiii umblă cu sorcova în fiecare casă. Tradiția 
realizării Sorcovei prevedea să se taie una sau mai multe rămurele de măr, păr sau de 
alți pomi fructiferi și să le pună în apă, în ziua de 30 noiembrie (Sf. Andrei) sau de 6 
decembrie (Moș Nicolae), ca să înflorească de Sfântul Vasile sau chiar mai repede. În 
această perioadă, Sorcova este cel mai adesea confecționată din hârtie colorată și flori 
artificiale, mult mai rezistente decât cele naturale.  

Cei care umblau la sorcovit erau copiii cu vârste cuprinse între 3 și 9 ani. Aceștia 
foloseau crenguța ca pe o baghetă magică, menită a le oferi gospodarilor belșug și 
bunăstare.  

Plugușorul este un obicei cu origini agrare, implicând și elemente teatrale, asociat 
începutului anului agrar, respectiv 1 martie, ziua considerată în epocile străvechi 
adevărata dată de începere a noului an.  

Plugușorul se practică în seara ajunului – 31 decembrie – de copii, feciori sau 
oameni căsătoriți, grupați în cete mici. Cei mici colindă cu un plug miniatural sau chiar 
cu o ramură bifurcată de măr, ce simbolizează plugul, în timp ce unii colindători poartă 
cu ei un plug veritabil, ornat cu panglici, flori și hârtie colorată.  

Colindatul, sorcova sau plugușorul încetau în 7 ianuarie, când, potrivit 
calendarului creștin, se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe 
Isus Hristos în apa Iordanului. În unele zone ale țării, în ajunul Bobotezei se mânca de 
post (hribe și mere fierte, varză etc. ) și se pregăteau casele pentru venirea preotului cu 
Iordanul. În timpul nopții de Bobotează au loc rituri magice de ursit: feciorii fură porțile 
caselor fetelor, de exemplu.  

Ziua Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie) este punctul terminus al sărbătorilor 
de iarnă, reprezentând o sărbătoare foarte importantă pentru creștini.  

Un obicei specific acestei zile este „Iordăneala”, care se practica după ce lumea 
ieșea de la biserică, de către un grup de tineri (o ceată de feciori), care și-au procurat, 
cu o zi înainte, un vas cu agheasmă de la Bobotează și, când oamenii ies din biserică, 
îi stropesc cu agheasmă, iar cei stropiți îi răsplătesc pe tineri cu bani.  

Potrivit tradiției, Sfântul Ion este o zi a bucuriei și a fericirii, iar cine n-o trăiește 
astfel este sortit a fi trist tot anul.    
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Activități educative în preajma Crăciunului 

 

Prof. Înv. Primar Ștețiu Andreea Eleonora 

Liceul Teoretic Eugen Pora, Cluj-Napoca 

 

Crăciunul aduce bucurie, entuziasm, este o perioadă în care lumea e cuprinsă de 
magia sărbătorilor de iarnă.  Această minunată sărbătoare  este reprezentată de un 
eveniment creștin, venirea pe lume a lui Iisus Hristos. Ziua de Crăciun este marcată de 
emoție, de bunăvoie, de iubire de Dumnezeu și pentru cei din jur. Sărbătoarea 
Crăciunului constituie un prilej de mare bucurie pentru toți românii. 

În cadrul activităților școlare marcăm acest eveniment prin multe activități 
educative, de la colindat și urat,  până la făurirea diferitelor obicte cu tematică de 
Crăciun. În cadrul orelor de abilități practice realizăm obiecte  de decor, pe care le 
oferim în dar membrilor familiei sau colegilor. 

Una dintre activitățile foarte îndrăgite de copii este Secret Santa. Anul trecut am 
realizat această activitate, doar că am impus o condiție: cadourile secrete să conțină 
câte o carte și ceva dulce. A fost o mare bucurie pentru copii această activitate, deoarece 
mulți dintre ei erau pasionați de citit. Multe dintre titlurile primite erau noutăți, apărute 
recent. Bucuria așteptării cadourilor de la o persoană secretă a făcut ca această 
activitate să fie foarte așteptată de copii.  Datorită succesului, această activitate va fi, 
cu siguranță, repetată și în următorii ani.  

 

 

 

 

 

Tot în apropierea sărbătorilor de iarnă am realiza un atelier -  părinți și copii -  
atelier în care am confecționat o coroniță din hârtie colorată. Munca părinte – copil mi-
a dovedit a fi o idee bună deoarece am reușit să văd ce tip de relație există între ei, care 
sunt limitele ficăruia în condițiile muncii în echipă alături de colegi și doamna 
învățătoare.  Cu ciguranță voi mai face astfel de activități, tocmai pentru a surprinde 
tipurile de relații existente între părinte-copil.  

Sceneta de Crăciun este o altă activitate îndrăgită de copii, activitate ce 
presupune mult efort din partea dascălului, dar și din partea copiilor. De fiecare dată 
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când am realizat o astfel de activitate, am ales texte ce surprind Nașterea pruncului 
Iisus, sosirea magilor și vestirea acestui eveniment. Sceneta despre nașterea pruncului 
Iisus s-a dovedit a fi plină de însemnătate, atât pentru copii, cât și pentru spectatori. 
Reacțiile acestora după serbare au fost unele pozitive, de încurajare și felicitare a 
tuturor celor implicați. Serbarea de Crăciun se dovedește a fi și un moment de pregătire 
în așteptarea acestei mari sărbători, moment în care fiecare își face o retrospectivă a 
propriei vieți. Această activitate este foarte îndrăgită de copii și cu siguranță o voi face 
ori de câte ori voi avea ocazia și sprijinul copiilor și al părinților.  

 

 

 

 

 

 

 

Krafturi realizate de copii – această activitate o realizez împreună cu copiii în 
cadrul orelor de abilități practice, în jur de 6-8 ore înaintea Crăciunului. Aceste 
lucrușoare sunt realizate fie din hârtie colorată, creponată, ațe, ceară, conuri de brad, 
crenguțe de brad, autocolante sau diferite materiale. Pe lângă felicitările de Crăciun, 
am realizat și diferite obiecte decorative: globuri de brad, beteală, lumânări decorative 
din ceară și hârtie, brăduleți din diverse materiale, Moș Crăciun pe diverse suporturi. 
 Colindatul – reprezintă o altă activitate la care copiii participă cu mare entuziasm 
și interes. Noi colindăm de la începutul lunii decembrie până la primirea vacanței de 
iarnă. 

Noi așteptăm Crăciunul cu mare bucurie, de fiecare dată. 
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Magia sărbătorilor, alături de profesori și părinți 

 

Prof. înv. primar Stoian Cristina 

Liceul Teoretic Murfatlar 

 
 
 Activitățile educaționale extrașcolare, propuse de cadrele didactice, în care 
părinții nu sunt simpli beneficiari indirecți, ci se implică efectiv, alături de profesori și 
de copii, și-au dovedit eficiența de-a lungul anilor. Dacă aceste activități, corelate, 
capătă coerență, ducând la îndeplinirea unui scop clar definit în cadrul unui proiect 
educațional și conduc la atingerea obiectivelor stabilite, rezultatele vor fi mai ușor de 
cuantificat pe termen mediu și lung. Pe de altă parte, motivația elevilor de a participa 
la astfel de activități crește în cazul în care părinții lor nu doar că îi încurajează, ci intră 
în joc, concurează sau chiar lucrează cot la cot cu ei.  
 Când părinții sunt invitați să ia parte, alături de elevi, la activitățile de joc, 
artistico-plastice, ori la concursurile planificate într-un proiect educațional, o serie de 
condiții devin obligatorii.  Mai multe aspecte care au legătură atât cu cu interesul 
membrilor comunității, cu tradițiile/obiceiurile  de sărbători, cu preocupările, vârsta și 
aptitudinile școlarilor,  cât și cu disponibilitatea adulților de a participa, trebuie avute 
în vedere. Adeseori, dacă părinților elevilor nu li se solicită părerea cu privire la 
activitățile extrașcolare pe care le consideră potrivite pentru cei mici și la perioada 
propice pentru desfășurarea lor, implicarea nu va fi pe măsura așteptărilor cadrelor 
didactice. În contextul actual, trebuie avută în vedere și posibilitatea realizării 
activităților extracurriculare în mediul online. 
 Un proiect educațional ce pare a fi fost deopotrivă pe placul părinților, al elevilor 
de clasa I și al cadrelor didactice a fost Magia sărbătorilor de iarnă. Scopul este acela 
de a valorifica potențialul creativ și aptitudinile elevilor de vârstă școlară mică, prin 
jocuri didactice, concursuri și activități aristico-plastice, în vederea formării unei 
atitudini pozitive față de promovarea obiceiurilor și tradițiilor comunității locale. 
Obiectivele proiectului au fost: formarea disponibilității elevilor de a respecta 
obiceiurile, tradițiile, normele de comportare în societate; participarea la jocuri, 
concursuri, la activităţi artistice  şi practice dedicate sărbătorilor de iarnă; diseminarea 
activităților realizate alături de părinți şi cultivarea valorilor morale ale comunității. 
 În etapa de planificare a proiectului au fost avute în vedere: întâlnirea/inițierea 
de discuții între colaboratori, în vederea realizării acestuia; stabilirea activităţilor, a 
perioadei/duratei, a spaţiilor şi materialelor necesare. 
 Elevii, ajutați de părinți și de profesori, au aflat care este semnificația sărbătorilor 
de iarnă, care sunt obiceiurile de Crăciun, au recitat poezii, au cântat colinde și au 
descoperit elemente specifice portului popular, în cadrul activității Cufărul bunicii. Ei 
au avut posibilitatea să se bucure de cadouri-surpriză, după ce au participat la jocuri 
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didactice/jocuri de rol și la un concurs în care au făcut echipe cu proprii lor părinți.  
 Realizarea unor decorațiuni pentru pomul de iarnă din materiale diverse, 
împreună cu părinții, le-a pus copiilor creativitatea la încercare. Au apreciat lucrările 
colegilor, au împodobit brăduțul clasei cu ornamentele confecționate și au făcut un 
album/colaj cu fotografiile tuturor lucrărilor.  
 Crearea unei pagini de WhatsApp/Facebook cu fotografiile din timpul 
activităților școlarilor a permis promovarea rezultatelor proiectului educațional în 
rândul membrilor comunității, contribuind, în egală măsură, la creșterea motivației 
pentru continuarea proiectului educațional în anii școlari următori. 
 Bugetul reprezintă o parte integrantă a oricărui proiect educațional. Dacă sumele 
estimate pentru materialele necesare activităților proiectate sunt mai mari, o  ultimă 
activitate posibilă și iubită de școlari este aceea de a organiza un târg al decorațiunilor 
de Crăciun, cu vânzare. 
 Rezultatele așteptate au coincis cu cele obținute în urma finalizării activităților 
din proiect: descoperirea elevilor cu reale aptitudini spre creaţii artistico-plastice și 
practice; implicarea continuă a părinților în organizarea unor activităţi cu caracter 
extracurricular de promovare a valorilor spirituale ale bunilor și străbunilor. 
 Elevii și părinții au participat cu drag la activitățile proiectate. Au ajuns cu toții 
la concluzia că doar atunci când sunt alături, formând o echipă, sărbătorile capătă un 
caracter cu adevărat magic. 
 
Bibliografie: 
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/resources/toolkitsforschools/area.cfm
?a=4  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

   PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR: STOICA LOREDANA 

G. P. N. GRĂDINIŢA NR. 5 GĂEŞTI 

 

 

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 acasă; să urmarească 
în mod regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare 
organizate împreuna cu educatoarea.  

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; 
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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 de 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 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. 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 

 

Straticiuc Daniela 

 
Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viată; 

de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, educându-i. – Aristotel  

 
Părinții au avut întotdeauna un rol foarte important în creșterea, dar mai ales în 

educarea copiilor, de aceea este foarte important ca aceștia să fie implicați în activitățile 
educative ale copiilor. 

Deși educația formală are loc în general la școală asta nu înseamnă că părinții nu 
pot să aibă un rol activ în ea. Dimpotrivă, părinții pot să-și încurajeze, să-și motiveze 
și chiar să-și influențeze copii astfel încât aceștia să aibă rezultate bune și foarte bune 
la școală. 

Activitățile școlare reprezintă o ocazie excelentă de a aduce împreună și de a 
consolida relația părinți-copii-școală. Copii sunt mereu încurajați să participe la 
activități extrașcolare, la concursuri sau competiții și vor dori să-și împartă experiențele 
cu cei dragi, în timp ce părinții vor avea ocazia să vadă mediul în care copilul lor își 
desfășoară activitatea. 

Bineînțeles, în zilele noastre când părinții lucrează de dimineață până seara mai 
pot ei oare să se implice activ în activitățile educative ale copiilor? Sigur că da. Chiar 
dacă nu merg foarte des la activitățile care se desfășoară în incinta școlii aceștia pot să-
și ajute copii supraveghindu-i, sfătuindu-i și ajutându-i să-și planifice timpul pentru 
lecții, fără să-i aglomereze cu activități de învățare prea multe acasă, lăsându-le timp și 
pentru relaxare.  
 De asemenea părinții trebuie să le asigure copiilor un mediu calm și propice 
pentru învățat, ajutându-i la lecții cu anumite sugestii sau chiar explicându-le anumite 
noțiuni care pot părea mai dificile. Este datoria părinților să arate cât de interesantă și 
utilă poate fi învățarea. Prin îndrumări adecvate, părinții își pot ajuta copiii să își 
gestioneze timpul și să găsească un echilibru între recreere și școala. De cele mai multe 
ori, multe dintre lucrurile pe care le învață copiii la școală pot fi asociate cu viața de zi 
cu zi. De exemplu, poți vorbi cu copilul tău despre unitățile de măsură când gătești. În 
domeniul geografiei, puteți discuta despre corpurile cerești soare, lună, stele și despre 
vremea de afară. Dacă copilul manifestă interes pentru gadgeturi și lucruri, puteți 
explica cum funcționează computerul, frigiderul și alte aparate. De asemenea, puteți 
discuta despre siguranță în interiorul și în afara casei, ce să faceți în timpul unei furtuni, 
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incendii sau cutremur. Faceți din asta o parte din experiența de zi cu zi a copilului 
pentru a alimenta curiozitatea și dorința acestuia de a învăța. 
 Desigur în contextul pandemic activitățile educative în parteneriat cu părinții s-
au redus drastic limitându-se, în majoritatea cazurilor, la păstrarea legăturii dintre 
părinte și profesor, o legătură care poate fi menținută foarte ușor datorită variatelor 
canale digitale existente.  

Implicându-te și asigurând-ți copilul că ești alături de el indiferent de ce se 
întâmplă, copilul va avea mai multă încredere în el și asta se va vedea și în rezultatele 
școlare. 
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 Școala și părinții, parteneri în educația copiilor   

                                                              

prof. înv. primar Stretea Lavinia Maria 

Școala Primară Nr. 2 Poiana 

 

 
Educația este un proces care schimba comportamente. Activitățile educative 

reprezintă acțiunile umane care duc la învățare. 
Educația era definită de Platon  ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau 

de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele”. 
Johann Amos Comenius, în lucrarea sa „Didactica magna”, considera că la 

naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și 
religiozității”, ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în 
concepția sa, educația este o activitate de stimulare a acestor „semințe”, și implicit, de 
conducere a procesului de umanizare, omul ”nu poate deveni om decât dacă este 
educat”. 

Sociologul francez Émile Durkheim considera că educația este o acțiune 
„exercitată de generațiile adulte asupra celor ce nu sunt coapte pentru viața socială.” 

Pornind de la definiția dată educației de către Émile Durkheim, primii care 
acționează în educarea copiilor sunt părinții. Părinții reprezintă primul factor educativ 
care este foarte important pentru dezvoltarea ulterioară a copilului. Ei contribuie la o 
formare armonioasă și eficientă a copilului. Odată cu intrarea copilului în grădiniță , 
iar apoi în școală, părinții devin  parteneri  în educația copilului alături de școală, de 
cadre  didactie.      

Gianina Ana Masari consideră că “ implicarea părinților în educația copiilor 
aduce beneficii tuturor factorilor implicați:părinți, școală, elevi și comunitate. Meseria 
de părinte presupune, cel puțin un rol dublu în dezvoltarea copiilor. Modelarea unui 
comportament acasă, crearea unui mediu de încredere, respect și suport reprezintă 
primul pas în crearea unui climat propice care sprijină învățarea-atât  în clasă,cât și în 
afara clasei. Părintele este obligat să dezvolte copilului o atitudine pozitivă atât față de 
școală și învățare, cât și încredere în potențialul lui.”( Masari,2008,699). 

Tot Masari era de părere că părinții trebuie priviți ca niște participanți activi și 
care trebuie apreciați atât pentru informațiile oferite cadrelor didactice  cât și pentru 
asumarea responsabilităților .În același  timp ei trebuie priviți și ca parteneri egali în 
procesul educativ. (ibidem) 

Părinții se pot implica în diverse activități propuse de școala. Pot să facă parte 
din Comitetul de părinți, președintele  Comitetului de părinți face parte din Consiliul 
clasei. Unul dintre președinții Consiliului clasei poate să facă parte din Consiliul de 
administrație. Părinții mai pot fi implicați în ședințe sau lectorate cu părinții, lectorate 
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care dezbat teme care sunt legate de realitățile fiecărei școli și probleme generale de 
educație. Ei mai pot fi implicați și în activități gospodărești. 

Activitățile educative la care pot participa părinții pot fi următoarele: serbări, 
excursii, expoziții, activități în cadrul parteneriatelor educative derulate de școală și în 
alte activități derulate de școală. 

Beneficiile implicării părinților în activitățile  școlare sunt următoarele: 
-note mari 
-comportament corespunzător 
-educație superioară 
-încrederea în sine 
- încrederea părinților în unitatea școlară 
Un alt lucru important îl reprezintă comunicarea eficientă și regulată a cadrelor 

didactice cu părinții. 
Maria Robu preciza că „ atunci când părinții, elevii și ceilalți membrii ai 

comunității, devin  și se consideră parteneri în educație, în jurul elevilor se formează o 
comuniune de suport, care poate funcționa ca un angrenaj bine pus la 
punct.”(2008,p.67) 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ -                                                  
UN PRILEJ PENTRU A DESFĂŞURA ACTIVITĂŢI EDUCATIVE                           

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

  

Prof. înv. primar:  Strifler Adela   

Şcoala Gimnazială “Mihai Veliciu” Şepreuş, judeţul Arad 

 

Crăciunul este  o sărbătoare a bucuriei pentru toţi creştinii ortodocşi din întreaga 
lume.O vorbă din bătrâni spune că de Crăciun toate drumurile duc acasă, evidenţiindu-
se prin aceasta faptul că Naşterea Domnului nostrum Iisus Hristos este mai întâi de 
toate o sărbătoare a familiei, a reîntregirii ei. De aceea, fraţii noştri din diaspora, cei 
mai mulţi, cu ocazia sărbătorii Craciunului se întorc la familiile lor din ţara natală, unde 
multe din tradiţiile şi obiceiurile  specifice acestui  mare praznic împărătesc încă sunt 
păstrate în toată splendoarea lor. 

Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului - Crăciunul este sărbătoarea bunătăţii lui 
Dumnezeu, care prin Fiul Său, îl salvează pe om, îl eliberează din satrea de sclavie şi 
de singurătate, aducându-l la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Prin Fiul Său, 
Dumnezeu S-a împăcat cu oamenii, I-a împăcat, lea-a pus în inimi pace şi bucurie. Şi 
de aceea vedem în taina Crăciunului chemarea lui Dumnezeu la iubire între oameni, la 
înţelegere şi disponibilitatea de a ajuta, la iertare şi împăcare, la pace si prietenie. 
Crăciunul este pătrunderea iubirii în această lume întunecată şi rece, unde se află şi 
inimile noastre. 

Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au motiv de bucurie, mai ales 
cele sărace. În casele sărace pătrunde mai bine speranţa în ziua de Crăciun şi îşi face 
loc credinţa că Dumnezeu nu îi uită niciodată pe oamneni, ci le poartă de grijă. Iisus s-
a născut într-o familie modestă, Iosif si Maria au rătăcit mult timp prin Betleem până 
să găsească loc de odihnă, însă cu toate acestea Dumnezeu a binecuvântat această 
familie şi au primit cel mai mare dar dorit de orice familie de pe pămant: un Prunc 
Dumnezeiesc, care va şterge păcatele lumii. Gândind la acest lucru, în casele sărace nu 
ar trebui să fie urmă de tristeţe în ziua Crăciunului, căci tuturor Dumnezeu le poartă de 
grijă şi va rândui în aşa fel încat să se risipească durerea şi întristarea de pe feţele 
oamenilor când va socoti el că este mai de folos pentru mântuirea lor. 

Praznicul Crăciunului are în primul rând o semnificaţie eliberatoare, salvatoare, 
pentru că vine în lume Mântuitorul lumii, care va scăpa omenirea de păcat. În al doilea 
rând, bucuria este trăită de Crăciun ca o manifestare a dragostei între oamneni după 
modelul dat nouă de Dumnezeu, iar această dragoste se exprimă mai ales prin gestul 
de a face daruri celor dragi. Fiecare om joacă rolul de Moş Crăciun şi este dator să 
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joace acest rol deoarece făcând aceasta, imită pe Dumnezeu Tatăl, Care a făcut primul 
şi cel mai mare dar omenirii: Pruncul Mântuitor. 

Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţa de familie sunt o componentă 
perenă a culturii noastre tradiţionale. Perioada sărbătorilor de iarnă începe de Sfântul 
Nicolae, sărbătorit de credincioşii ortodocşi pe 6 decembrie şi se termină de Bobotează 
pe 6 ianuarie. Aşadar, o lună plină în care tradiţia este la loc de cinste. Cele mai 
răspândite şi mai fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al 
Crăciunului, sărbătorirea Anului Nou (Revelionul) şi a Bobotezei. Cel mai important 
este Crăciunul, considerat ca sărbătoarea naşterii Domnului nostru Iisus Hristos. 

Vechile datini româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să trăim atmosfera 
plină de căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. Iniţial, colindele aveau o funcţiune 
rituală, anume aceea de urare pentru fertilitate, rodire şi belşug. Un alt scop des întâlnit 
al colindelor era acela de alungare a spiritelor rele şi de reîntâlnire cu cei plecaţi pe 
tărâmul celălalt. Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele prezintă o valoare 
nepreţuită prin originea şi mai ales prin vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru 
strămoşesc şi una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului religios 
românesc. 

Puţine popoare din lume au însoţit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o 
îmbrăţişare aşa de caldă şi de duioasă şi au exprimat-o aşa de bogat în forme artistice, 
cum a făcut-o poporul român. 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. 

Colindul este o nepreţuită zestre spirituală pe care o moştenim din moşi-
strămoşi. El este sfânt pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu. 
Dar colindul este şi bun pentru că această veste are menirea să slujească vieţii, să aducă 
atâta bine în lume şi între oameni. Din vremuri vechi, colindele, datinile şi obiceiurile 
noastre de Crăciun au fost o adevărată şcoală de virtuţi morale, întărind simţămintele 
de bună întelegere. În colinde, simplitatea, uşurinţa şi cursivitatea versului popular 
exprimă o mare bogăţie de idei, într-o formă plină de frumuseţi artistice, în care figurile 
de stil abundă, comparaţiile se întrec una pe alta, iar epitetele şi mai ales diminutivele 
nu lipsesc aproape din nici un vers. Este, de altfel, tot ceea ce dă gingăşie, frumuseţe, 
farmec şi duioşie colindelor. 

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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De aceea, în perioada premergătoare Crăciunului, în şcoli se organizează diverse 
activităţi extracurriculare care amintesc de an de an de evenimentul Naşterii 
Mântuitorului. Astfel de activităţi pot fi redate prin serbări şcolare, piese de teatru, 
grupuri de colindători, recitaluri de poveşti.  

În şcoala noastră, în ajunul Sfântului Nicolae, seara pe întuneric într-un decor cu 
torţe şi lumânări, s-a desfăşurat activitatea denumită “Pădurea cu poveşti”, la care au 
participat elevi începând din clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a. Tema proiectului 
a fost „ Naştera Domnului Iisus Hristos”,  de la Buna vestire a Îngerului Gavriil către 
Fecioara Maria, până la momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost aflat la trei zile 
în templu propovăduind. Elevii au fost împărţiţi în mai multe grupuri care înfăţişau 
scene de la Naşterea Mântuitorului, aceştia având rolul să stea nemişcaţi si să nu 
vorbească cu nimeni. Spectatorii trebuiau să citească mesajul biblic afişat la fiecare 
scenă şi să recunoască personajele şi evenimentele care s-au petrecut. Am ataşat mai 
jos câteva poze care reflectă personajele biblice. 

Activitatea “ Pădurea cu poveşti ”  s-a  finalizat cu o expoziţie de turtă dulce, 
intitulată “ Turtiţa  Fermecată “ .  Elevii au pregătit acasă împreună cu părinţii lor, turte 
dulci, de la cele mai simple până la cele mai sofisticate  căsuţe şi trenuleţe. Gustoasele 
turte dulci frumos decorate au fost jurizate, iar elevii au fost recompensaţi cu diverse 
suveniruri cu motive de Crăciun.  

Fie ca Sfânta sărbătoare a Naşterii Domnului să vă umple casele şi vieţile cu 
bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine.  

                                                                                                                           

LA MULŢI ANI ! 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

 

Prof. Susanu Mǎdǎlina-Georgiana 

Şcoala Gimnazialǎ „Vasile Şeicaru”, com. Oancea, jud. Galaţi 

 

 
 

Activitățile extracurriculare se referă la totalitatea activităților educative 
organizate și 
planificate în instituțiile de învățământ sau în alte organizații cu scop educațional, dar 
mai puțin riguroase decât cele formale și desfășurate în afara incidenței programelor 
școlare, conduse de persoane calificate cu scopul completării formării personalității 
elevului asigurată de educația formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale 
personalităţii acestuia.  

Acestea vizează de regulă, acele activități cu rol complementar orelor clasice de 
predare-învățare.Ele reprezintă un element prioritar în politicile educaționale întrucât 
au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalității tânărului, asupra performanțelor 
școlare și asupra integrării sociale în general. 

Este foarte cunoscut faptul cǎ educaţia pe care copilul o primeşte încǎ de la o 
vȃrstǎ fragedǎ, îi va forma caracterul sǎu adult şi îi va dezvolta viitorului adult o gȃndire 
şi un raţionament sǎnǎtos. 

Pentru ca acest lucru sǎ se întȃmple, trebuie pus accent pe educaţia copilului şi 
trebuie susţinut în toate proiectele sale şcolare, dar şi extraşcolare, atȃt de cǎtre dascǎli, 
cȃt şi de cǎtre pǎrinţi în egalǎ mǎsurǎ. 

De multe ori pǎrinţii considerǎ cǎ înscrierea copilului lor la o şcoalǎ este 
suficientǎ pentru dezvoltarea copiilor şi dupǎ ce îi introduc în sistemul de învǎţǎmȃnt, 
nu mai fac niciun fel de efort pentru a spori şi consolida informaţiile acumulate de cǎtre 
copil. Acest dezinteres din partea pǎrinţilor poate diminua sau chiar nǎrui tot efortul pe 
care profesorii îl depun în cadrul orelor pentru ca elevii sǎ poatǎ învǎţa cȃt mai multe 
lucruri utile pentru ei. 

În zilele moderne profesorul are nevoie de cele mai multe ori sǎ cunoascǎ foarte 
bine situaţia pe care o are elevul acasǎ, sǎ cunoascǎ preocupǎrile elevului, modul sǎu 
de viaţǎ şi problemele cu care acesta se confruntǎ. Acest lucru nu se poate întȃmpla 
fǎrǎ o atentǎ implicare a pǎrinţilor într-un parteneriat cu şcoala.  

Odatǎ stabilit un parteneriat de lucru pǎrinţi-şcoalǎ, copiii vor putea beneficia de 
un ajutor suplimentar în dezvoltarea lor chiar şi acasǎ, într-un cadru familial. 

Este foarte cunoscut faptul cǎ elevii pot acumula informaţii noi sau îşi pot 
cimenta mult mai bine informaţiile proaspǎt descoperite, atunci cȃnd se aflǎ într-un 
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mediu famial lor. Un mediu cunoscut şi prietenos le oferǎ acestora siguranţǎ, iar familia 
este cea care reprezintǎ pentru ei acest mediu ideal. 

Pentru ca elevul sǎ beneficieze de implicarea pǎrinţilor în educaţia lui, este 
nevoie ca pǎrinţii sǎ fie atraşi în sprijinul şcolii prin diverse forme de activitǎţi şcolare. 
Determinȃnd pǎrinţii sǎ adere la ideea de colaborare activǎ, ei vor prelua rolul de factor 
rǎspunzǎtor în formarea educaţiei propriului copil, lucru ce poate sǎ aducǎ satisfacţii 
emoţionale atȃt pentru pǎrinţi, cȃt şi pentru copii în aceeaşi mǎsurǎ. Prin implicarea 
pǎrinţilor în educaţia copiilor se vor consolida şi relaţiile pǎrinte- copil, dar şi relaţia 
între pǎrinţi-copil-şcoalǎ. Beneficiile se vor vedea în cel mai scurt timp, copilul 
începȃnd sǎ se simtǎ atȃt acasǎ, cȃt şi la şcoalǎ foarte apreciat şi va dori sǎ performeze 
cȃt mai bine pentru a-i face mȃndri pe cei din jurul lui cu rezultatele obţinute. 

Ca urmare a implicǎrii pǎrinţilor în creşterea şi educarea copiilor în parteneriat 
cu şcoala se poate îmbunǎtǎţi procesul de educaţie. Pǎrinţii pot veni cu idei de realizare 
a unor activitǎţi extraşcolare: diverse excursii şi cǎlǎtorii sau programe artistice ce vor 
evidenţia manifestǎrile elevilor şi posibilele lor înclinaţii sau talente. 

Activităţile extraşcolare vin în completarea procesului de învăţământ şi 
contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor elevilor în diverse domenii 
artistice. Procesul dezvoltării tinerei generaţii nu poate fi redus numai la activitatea 
instructiv-educativă care se desfăşoară în cadrul lecţiilor.  

Aceste activitǎţi educative vor avea un impact major chiar şi în rȃndul pǎrinţilor, 
care vor experimenta situaţii inedite, alǎturi de copiii lor, fapt ce-i poate determina atȃt 
pe pǎrinţi cȃt şi pe copii sǎ-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţǎ de şcoalǎ. 

Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală și socială, 
activitatea educativă extrașcolară are nevoie de adaptare la cerințele individuale, ale 
tuturor copiilor, la interesele de cunoaștere și la potențialul lor. 

Elevii doresc să facă excursii, drumeții, să ia parte la jocuri de mișcare, muzicale, 
să vizioneze piese de teatru, spectacole pentru copii. Motivația preferințelor copiilor 
pentru aceste forme de activitate are la bază plăcerea şi bucuria pe care ei le trăiesc în 
cadrul lor, satisfacerea nevoii de a ști, de a interacționa și de a se afirma în colectiv. 
Activitățile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă și creativă 
trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, libertatea de 
exprimare a cunoștințelor, gândurilor. Prin activitățile extrașcolare se promovează 
învățarea prin cooperare, elevii interacționează între ei, iar această formă de învățare 
se bazează pe sprijin reciproc.   

Educația prin activitățile extrașcolare urmărește identificarea și cultivarea 
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, 
precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începand de la cea 
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct 
cu obiectele și fenomenele din natura. Prin astfel de activități se dezvoltă și corectează 
modalitatea de socializare a elevului. 

Implicarea părinților într-un parteneriat cu şcoala ce are ca scop educaţia 
copilului va avea 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, 
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ci pentru că, văzându-și părinții interesați de educația sa, copilul se va strădui mai mult 
și va avea un sprijin. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

 ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP DOCTOR PARTENIE CIOPRON„ 

Prof. ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 

 

 

            Familia are ca funcție principală creșterea și educarea copiilor, ai cărei membri 
sunt reuniți prin drepturi și obligații comune. Aceasta asigură copiilor existența 
materială și climatul afectiv și moral necesar dezvoltării personalității. Familia, ca 
matrice pentru adulți și copii, trebuie să aibă capacitatea de suport financiar și 
emoțional, să îi poată încuraja în inițiativele lor sau în situații limită. 

           Familia și școala își exercită acțiunea  educativă asupra aceleiași entități și 
anume copilul. Dacă pentru familie educația este una dintre funcții, școala este 
organizată și funcționează prin excelență pentru educație. Prezența copilului în ambele 
instituții  ca obiect al acțiunii educative, recunoașterea de către ambele  a acelorași 
valori și urmărirea  multor obiective comune generează anumite interferențe între 
educația exercitată de către familie și cea exercitată de către școală. Efectele educației 
școlare  se combină, se întâlnesc, se suprapun și se încrucișează cu cele ale educației 
în familie. Relațiile copilului cu părinții, apoi cu cadrele didactice, constituie axa 
universului relațional al copilului cu adulții; cele două categorii de relații se 
completează, se îmbogățesc reciproc. 

           Formarea personalității copilului, socializarea, pregătirea lui pentru viață sunt 
obiective comune la care școala și familia acționează cu metode specifice și în condiții 
specifice. 

           Mediul școlar este creat special pentru educație, pe când mediul familial este 
natural. Aici educația copilului are loc în procesul vieții reale, autentice. Dacă mediul 
familial, în care s-a născut și în care a crescut copilul, este acceptat de către acesta ca 
fiind normal, firesc, mediul școlar îi apare copilului, mai ales pentru început, ca fiind 
unul  forțat, dur. 

         Copilul este pregătit atât în  familie, cât și în școală, pentru viața socială.  Deși 
mediul familial și cel școlar sunt complementare și au multe lucruri în comun, mediul 
școlar este cel mai comlex, mai riguros și mai apăsător decât cel familial. Învățat încă 
din familie cu acceptarea celorlalți, învățat cu renunțări, cu amânarea anumitor dorințe, 
copilul se va adapta mai ușor în mediul școlar. Dacă este învățat copilul să i se satisfacă 
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toate poftele, dacă este răsfățat, atunci el în școală se va simți frustrat pentru că nu mai 
are poziția centrală și dominatoare pe care o avea acasă, se va adapta greu și anevoios. 

              Relația sinceră și deschisă, încrederea reciprocă între părinți și copii, între 
părinți și profesori, între copii și profesori, asigurarea înțelegerii și ajutorului de care 
aceștia au nevoie pentru a depăși eventuale dificultăți, sunt în măsură să asigure 
progresul școlar al copilului și dezvoltarea personalității sale potrivit particularităților 
lui de vârstă și individuale. 

             Părinții trebuie să fie conștienți asupra scopului comun al familiei și al școlii 
în ceea ce privește formarea copilului și asupra faptului că școala continuă și 
completează educația copilului, dar nu este în măsură să preia sarcinile familiei. 
Neînțelegerea rolului familiei de către părinți, neconcordanțele dintre educația în 
familie și cea în școală, se pot corecta  printr-o bună colaborare între școală și familie. 
Profesorul poate deveni un consilier prețios pentru părinți dacă dispune de o autoritate 
profesională și morală recunoscută de părinți, calitatea lui de părinte și modul de viață 
nu contrazic sfaturile pe care le dă, dacă respectă demnitatea, sentimentele părintești și 
intimitatea familiei și dacă nu își arogă rolul de singură autoritate în materie de 
educație. 

            Școala părinților organizată de instituția școlară în diferite modalități vizează 
de obicei o pregătire generală, cu multă teorie, cu informație generală care prea puțin 
ajută la rezolvarea problemelor reale, concrete ale educației în familie. Pentru ca 
influența educatorului să aibă eficiența scontată, cunoașterea mediului familial și a 
particularităților educației în familie este absolut necesară, iar intervențiile lui trebuie 
să fie pertinente. Întâlnirile dintre părinți și profesori, fără a ignora aspectele teoretice, 
de informare a părinților asupra problemelor educației, se cer a fi mai strâns ancorate 
în situațiile educative concrete, specifice copiilor cu care lucrăm. Discuțiile individuale 
cu părinții sunt în măsură să  stimuleze deschiderea părinților spre dialog, iar 
competența profesorului îi face receptivi la sfaturi. 

         Familia și școala trebuie să fie două instituții inseparabile  pentru binele copilului. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

prof. înv. primar Szakacs Simona Nicoleta 

Școala Gimnazială nr. 1 Abram 

 
 
 Scopul comun al școlii și al familiei este de a forma copiilor personalități care 
să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde din societate. Pentru 
realizarea acestui scop este necesară unitatea de acţiune, concordanţa dintre mijloacele 
specifice de influenţare folosite în aceste două instituţii sociale. În cadrul acestei 
colaborări, rolul conducător îl are școala, dar în calitatea sa de colaborator principal al 
școlii, familia trebuie să-i fie îndeaproape. Școala este interesată să colaboreze cu 
familia, să-și facă un aliat, pentru ca acțiunea educativă să fie mai profundă și de durată. 
Dialogul și colaborarea dintre profesori-elevi-părinți este unul dintre elementele 
indispensabile reușitei școlare.  
 Activitățile educative extrașcolare organizate de școală contribuie la 
dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor și la cunoașterea unor înclinații ale 
acestora. Comunicarea are un rol important în implicarea părinților în activitățile 
educative. Abordarea părinților ca participanți responsabili îi fac pe aceștia să se simtă 
respectați și valorizați. În colaborarea cu părinții, școala trebuie să planifice activitățile 
de așa manieră astfel încât să îi motiveze pe părinți să participe, prin faptul că se ține 
cont de programul acestora de lucru, de timpul disponibil, de propunerile venite din 
partea lor. 
 Implicarea părinților în activitățile educative ale școlii contribuie la 
îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor. Elevii manifestă o atitudine pozitivă față 
de școală și educație, devin mai responsabili față de propria formare, au o imagine de 
sine crescută, relaționează mai bine cu profesorii. Parteneriatele constituie o 
componentă esențială în organizarea școlii și a clasei de elevi. Orice proiect de 
parteneriat trebuie să își justifice necesitatea realizării lui, el trebuie să se adreseze unei 
nevoi, unei probleme, unei dorințe de dezvoltare. Școala poate să realizeze parteneriate 
cu familia, cu autoritățile locale, cu poliția, cu unitățile sanitare, biserica, agenții 
economici, organizațiile neguvernamentale. Prin realizarea fiecărui tip de parteneriat,  
școala contribuie la educarea elevilor săi și totodată se implică în problemele 
comunității.  

Stimularea participării elevilor în proiecte se poate realiza prin oferirea 
posibilității de a-și exprima opiniile privind problemele, nevoile pe care le constată, le 
conștientizează în spațiul școlii sau al comunității. Parteneriatul stimulează participarea 
activă și responsabilă, constituie un factor motivant: pentru unii, satisfacția constă în 
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faptul că ideile lor sunt puse în valoare și sunt apreciate de ceilalți, iar pentru alții că 
pot fi utili cu ceva comunității din care fac parte. Parteneriatul produce efecte benefice 
atât pentru școală, copii, familii, dar și pentru comunitate. 

Activitatea educativă extrașcolară este o componentă educațională valoroasă  și 
eficientă, căreia trebuie să i se acorde atenția cuvenită, avându-se în vedere multiplele 
beneficii aduse asupra dezvoltării și formării personalității elevilor. Aceste activități 
urmăresc: să lărgească și să completeze orizontul de cultură, îmbogățind cunoștințele 
din anumite domenii; să sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate; să reducă 
absenteismul și abandonul școlar; să contribuie la petrecerea plăcută a timpului liber, 
asigurând recreere și destindere; să asigure mediul de exersare și cultivare a 
înclinațiilor, aptitudinilor, capacităților, talentului, să stimuleze interesul și dorința de 
implicare a elevilor în problemele școlii și comunității. 

Principiile în baza cărora sunt organizate activitățile extrașcolare sunt: 
recunoașterea statutului activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a 
procesului de învățare permanentă; recunoașterea activității educative extrașcolare ca 
parte esențială a educației obligatorii; importanța activității educative școlare și 
extrașcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaționate de cunoștințe, a abilităților și a 
competențelor; contribuția activității educative extrașcolare pentru crearea  condițiilor 
egale de acces la educație, pentru dezvoltarea deplină a potențialului personal și 
reducerea inegalității și excluziunii sociale; importanța activității educative 
extrașcolare ca modalitate complementară de integrare socială și participare activă a 
tinerilor în comunitate; recunoașterea activității educative extrașcolare ca dimensiune 
semnificativă a politicilor naționale și europene în domeniul educației. 
  
 
 Bibliografie: 
 
1.Țibu, S., Goia, D. (coordonatori). (2014). Parteneriatul Școală-Familie-Comunitate. 
București: Editura Universitară;  
2.Ionescu, D., Popescu, R. (2012). Activități extrașcolare în ruralul românesc. 
Dezvoltarea competențelor cheie la copii și tineri. București: Editura Universitară; 
3.OMENCS nr. 3035/2012, Metodologia –cadru de organizare și desfășurare a 
competițiilor școlare; Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul 
activităților educative, școlare și extrașcolare. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 

Prof. SZANTO LIDIA GIZELLA 

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ 

 

O educație adevărată se fundamentează în familie, apoi se continuă în școală. Ea 
se realizează, în primul rând, prin puterea exemplului și abia  apoi prin cea a cuvântului. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale, dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli 
de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.    

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Ca obiective 
majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri 
egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de 
resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; 
creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă 
a învătarii spontane a copilului. 

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților.          
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Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
profesor înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces.    

În concluzie, 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: 

          -Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 
1995; 
          -Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș,1994. 
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ACTIVITATE EDUCATIVĂ CU PĂRINȚII 

 

PROF. SZANTO ROZALIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNGER, JUD. MUREȘ 

 

Subiectul: Împreună pentru copiii noștri; 
Scopuri strategice:  

 Consolidarea parteneriatului școală-familie; 
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de esenţa procesului educaţional; 
 Abordarea unor probleme individuale din viaţa copilului/ căutarea unor metode 

de preîntâmpinare şi ameliorare; 
 Formarea unei imagini cât mai corecte asupra propriului copil; 
 Conștientizarea rolului pe care îl are părintele în educația propriului copil.            

Obiective smart: 
• să exerseze  personal; 
• să participe activ în comunicarea cu ceilalţi  

    
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, brainstorming, lucru în 
echipă. 
Materiale necesare: markere, flipchart, lipici, crenguțe de brad, lumânări, globulețe, 
foarfece, laptop, videoproiector, fulgi din hârtie. 
Agenda şedinţei: 

1. Activitatea de spargere a gheţii „Fulgi de nea” 
2. Abordarea temei:„Împreună pentru  și cu copiii noștri” 

*Analiza activității pe semestrul I; 
            *Activitate practică în parteneriat copil –părinte:„Lucrăm împreună” 
3.         Probleme de organizare a serbării de Crăciun  
4.         Discuții și propuneri 
5.         Evaluarea activității 
 

Desfășurarea activității: 
Apropiindu-ne de finalul anului și al primului semestru școlar, am considerat că 

este oportună o ședință cu părinții în care să conștientizăm cu toții problemele pe care 
le-am rezolvat, precum și cele cu care ne putem confrunta și să dovedim toleranță  și 
înțelegere.        

Activitate de spargere a gheţii: Fulgi de nea 
Pe un panou este afișat un tablou de iarnă. Fiecare părinte va primi câte un fulg 

pe care  va scrie un lucru care i-a plăcut mai mult în colaborarea școală- familie în acest 
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semestru. Se prezintă fiecare fulg grupului, apoi se așează pe panou. Se scriu rezultatele 
obținute pe o coală de flipchart, identificându-se principalele caracteristici. 
Abordarea temei: Împreună pentru și cu  copiii noștri 

Se provoacă părinții la un scurt brainstorming. Participanţii sunt rugaţi să 
exprime  impresii trăite în urma  activităților demonstrative  desfășurate cu copiii în 
activitatea precedentă: o emoţie,o idee, etc. 

Se concluzionează faptul că fiecare copil are nevoie de o motivație, dar și de 
susținere din partea celor din jur pentru a putea reuși în tot ceea ce le propunem. 
Niciodată nu este prea târziu să fim părinți buni și să oferim un boboc de încredere și 
iubire care mai târziu se va transforma într-un trandafir plin de mireasma vie a 
recunoștinței.      

     Se prezintă părinților un material -PPT cu și despre activitățile desfășurate cu 
elevii în acest semestru,se poartă discuții pe baza materialului prezentat .   
 Se precizează faptul că familia și școala sunt agenți educativi cu o influență 
covârșitoare asupra formării și dezvoltării personalității copilului. Un factor la fel de 
important îl constituie raporturile dintre cei doi factori educativi, atitudinile reciproce 
pe care le dezvoltă, poziția pe care o adoptă fiecare în relatia școală-familie.  

Educatia copilului este scopul comun al familiei și al școlii,care poate fi realizat 
eficient doar printr-o relatie de parteneriat.  
Activitate practică: Lucrăm împreună 

Am invitat copiii și părinții șă formeze echipe (pe familii) și să realizeze 
împreună un aranjament pentru masa de crăciun cu materialele pregătite pe bănci. În 
timp ce lucrau se cântau colinde, iar copiii recitau poezii din cele învățate. 

  Toți au fost încântați, cuprinși de entuziasm, au lucrat împreună, apoi au servit 
dulciuri. Părinții și-au manifestat dorința de a mai organiza astfel de întâlniri.  
 Se stabilește de comun acord organizarea serbării de Crăciun.                        
Evaluarea activității:         
 Atât părinții, cât și copiii vor primi un globuleț/clopoțel de hârtie pe care va scrie  
un cuvânt  ce i-a rămas în memorie de la activitatea de  azi și-l va așeza pe un panou 
cu un brad. Astfel, toți vor contribui la decorarea  bradului de Crăciun. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  

ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR. SZASZ MIRUNA - RAVECA 

G.P.P. NR. 4 TÂRNĂVENI 

 

  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. 
  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 
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de a participa la activităţi ; gradul scăzut de interes al unor părinţi faţă de educaţie şi 
evoluţia copilului.  
 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. 
 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. 
  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 preșcolarilor 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. 
 Toate acestea contribuie la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, atmosfera să 
fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
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Proiectele educaționale și importanța lor  
în promovarea parteneriatului cu părinții  

 
 

           CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRAȘOV 
Prof. Szekely  Krisztina 

 
 
 

Proiectul ,,Atelierul bucuriei” din cadrul CSEI Brașov a apărut în urma 
necesității de a creea un mediu stimulativ pentru copiii și un cadru de relaxare / 
consiliere parentală, în vederea promovării imaginii școlii și eficientizarea relației 
școală-familie-elev. 

 Informații despre proiect: 
 Titlul proiectului: ,,Atelierul bucuriei”, Ediţia nr. II 
 Domeniul în care se încadrează proiectul: domeniul educaţie civică, voluntariat  
 Număr participanţi la proiect: 6 cadre didactice, 5 elevi / C.S.E.I Brașov, 1 elev 

cu C.E.S / Școala Gim. Nr. 8 Brașov, 1 elev cu C.E.S / Liceul ,,Sextil Pușcariu” 
Bran. 

 Initiator /initiatori:  Szekely Krisztina, Drăghici  Mihaela 
 Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: 

 Proiectul va avea un impact considerabil asupra gestionării emoțiilor, 
cunoașterii propriilor preferințe (activități, jucării, obiecte etc.) și asupra 
comportamentului civilizat în societate și în familie. Părinții vor avea oportunitatea de 
a participa online la disemininarea proiectului, vor face împreună cu profesorii 
propuneri de activități pentru stimularea emoțională și afectivă a fiecărui copil în parte. 

 Scopul proiectului:  
Scopul proiectului îl reprezintă  îndrumarea / consilierea părinților și elevilor, în 

vederea armonizării relațiilor copil-părinte-școală-societate. 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 
O1 – comunicarea în manieră proprie (non-verbal, verbal, imagistic) pe marginea unor 
activități referitoare la preferințele personale  

O2 – identificarea bunelor maniere / regulilor de comportament dezirabile/ indezirabile  

O3 – exersarea activităților practic-gospodărești aplicabile și în cadrul familial. 

O4 – realizarea  afișului tematic ,,Harta inimii”  

O5 – realizarea unui colaj/ album cu poze personale, care să surprindă ,,fericirea în 
imagini,, 

O6 – consilierea părinților printr-o ,,cafea virtuală” – împărtățirea de experiențe privind 
gestionarea situațiilor din viața de zi cu zi alături de copii lor. 
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 Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul:  
Grupul țintă este format din 5 elevi din C.S.E.I Brașov, din clasa a II-a A, 

deficiențe moderate si severe, 1 elev din Școala Gim. nr. 8 Brașov, clasa a VIII-a C, 
Sindrom Asperger, intelect liminar, 1 elev din Liceul ,,Sextil Pușcariu”, clasa a XI-a 
Profesională, Sindrom Down 

 Beneficiarii direcți și indirecți: 
 beneficiari direcți - elevi din C.S.E.I Brașov, clasa a II-a A, 1 elev din Școala Gim. 

nr. 8 Brașov, clasa a VIII-a C, Sindrom Asperger, intelect liminar, 1 elev din Liceul 
,,Sextil Pușcariu”, clasa a XI-a Profesională, Sindrom Down 

 beneficiari indirecți - familia extinsă a copiilor cu C.E.S , comunitatea 
 Durata proiectului: 6 luni/ noiembrie 2021- mai 2022  
 Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 
1. ,,Activități preferate” - noiembrie 2021 
2. ,,Bunele maniereîn prag de Crăciun” - decembrie 2021 
3. ,,Activități casnice pe care le pot face pentru familia mea?” - ianuarie 2022 
4. ,,Paleta de emoții” - februarie 2022 
5. ,,Fericirea în imagini” - martie 2022 
6. ,,Povestea familiei noastre, o poveste cu suflet și despre suflete” - mai 2022 
 Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului: 

Rezultate calitative: dezvoltare în planul socio-emoțional, auto și inter-cunoaștere, 
promovarea imaginii școlii în  rândul beneficiarilor 

Rezultate cantitative: materiale, jocuri, activități realizate; informații și date transmise 
părinților de către cadrele didactice, diseminarea informatiilor prin diferite canale/site-
uri 

 Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  
-Evaluare interna-monitorizarea respectării termenelor din calendar și evaluarea 
produselor activității 

-Evaluare externa-feed-back din partea parintilor și a tuturor beneficiarilor/ 
colaboratorilor implicati în proiect 

 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare  
Diseminarea activităților se va realiza prin feedback direct din partea părinților/ 
colaboratorilor/ beneficiarilor, pe tot parcursul activităților-poze/ pliante/ expozitii cu 
lucrarile copiilor, diseminare  pe rețelele de socializare, discutii cu parintii. 
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. Szekely Maria Daniela 
Sc. Gimn. ,,Alexandru Ioan Cuza”, Tg. Mures 

 

 

Conceptul de educaţie a fost definit, în termeni foarte generali, ca un proces al 
cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Primii 
profesori ai copilului sunt părinții, ei începând educarea lui din primii ani de viață în 
mediul familial. De cele mai multe ori, părinții folosesc ca și unelte de educație propria 
experienţă de viaţă, 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 
copilului atât în plan mental, cât și în cel comportamental. 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. 

Copilul din ziua de azi simte nevoia prezenței adulţilor care să îi fie model, care 
să dedice timp pentru a participa la jocurile sale. De aceea, școala vine să completeze 
eforturile părinților și preia o parte din rolurile părinților, în special, în cadrul orelor de 
activități extracurriculare. În acest scop este necesar un dialog permanent între 
profesori şi părinţi, dar pentru asta 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, la rândul lor, trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul 
lor educativ în cooperare cu profesorii, să fie duspuși să își assume acest rol,  iar şcolile 
trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară. 

Există diferite metode de implicare a familiilor în programul de educaţie al 
copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri stabilite la nivel de clasă sau școală, altele 
pot participa la activităţile extracurriculare organizate., iar altele să facă parte din 
comitetul de părinţi. 

În cadrul întâlnirilor individuale periodice profesorul - diriginte 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, modul 
în care relaționează cu ceilalți copii și cu profesorii de la clasă. Părintele se simte 
implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi „la școală". 
În acest fel, începe să vorbească despre temerile sale sau să se simtă valorizat în rolul 
său, se poate centra pe observaţiile asupra copilului său.  

O modalitate modernă de implicare o reprezintă întâlnirile cu familiile copiilor 
la diferite evenimente. Anul acesta, elevii mei au organizat un moment tradițional de 
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Crăciun unde, împreună cu membrii familiei am confecționat ornamente, am colindat 
sau am ornat turtă dulce. Am observant că, de obicei, copiii au o reținere în a face orice 
activitate în prezența părinților.  

Dacă la început au fost stângaci, după primele 15 minute, atmosfera era caldă, 
copiii colaborau cu părinții,iar părinţi au renunțat la orice stânjeneală.. Pe măsură ce 
părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să cunoască şi să respecte 
munca profesorilor, 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, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi frământă, îşi vor 
observa copilul în afara programului  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 
profesor 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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MAGIA SĂRBĂTORILORDE IARNĂ. 

 SERBĂRILE ȘCOLARE-MIJLOC DE INTEGRARE A FOLCLORUL  
 
 

Prof. înv. preșc. TABLĂ MIHAELA 
 
 

 
 Folclorul este inima orcărei culturi. Vasile Băncilă avea o viziune dură însă 
adevărată asupra culturii:”Azi civilizația și cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii 
paralele dar în direcții opuse: pe măsură ce civilizația crește, cultura scade.”  
 Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile ce definesc un 
popor. Toate acestea determină unicitatea poporului, statorniciea și nemurirea acestuia 
,constituie o componentă valoroasă, o moștenire valoroasă pentru cei ce prețuiesc 
aceste meleaguri. 
 Prin introducerea formelor de folclor accesibile preșcolarilor în activitățile 
instructiv-educative desfășurate, putem crea emoții și trăiri valoroase aupra copiilor, 
aceștia manifestând admirație și prețuire față de valorile culturale ale poporului. 

Se consideră că orice copil trebuie educat pentru a fi un continuator al valorilor 
culturii populare românești.Tradițiile populare au constituit subiecte îndragite și 
interesante pentru copii.  

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

Educându-i de mici pe copiii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie 
şi în unităţile de învăţământ, să îndrăgească limba pe care o vorbesc şi obiceiurile ţării 
în care s-au născut, ne putem asigura că tradiţiile vor avea continuitate îngeneraţiile 
următoare. 

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.Începând cu 
obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viata 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 dărui din nou. 
 O ocazie eficientă de valorificare a tradițiilor populare și a obiceiurilor românesti 
o constituie serbările școlare 
 Se poate spune faptul că, serbările contribuie la stabilirea unei legături între 
cunoașterea artei și practicarea ei. Participarea copiilor la aceste activități îi unește e 
copii,îi ajută să se împrietenească, își formează si/sau își perfecționează deprinderiile 
artistice. 
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În transmiterea obiceiurilor și tradițiilor în serbările preșcolare am pornit de la 
ideea că nu exista un alt element artistic care să poata fi aplicat multilateral în 
ansamblul procesului educațional ca serbările școlare. 

Serbările aduc lumină în sufletul copiilor, dau aripi imaginației, crează o 
atmosferă plină de plăcere, bucurie. 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. 

Dansurile populare prin frumusetea costumelor și a melodiilor sunt îndragite de 
copii și interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbarile. 

Tradiţiile romaneşti constituie una dintre valorile inegalabile şi incontestabile 
ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele lumii moderne să ne 
facă să le uitam.  
 În activitățile mele cu preșcolarii m-am străduit să-i familiarizez pe copii cu 
subiecte ce au la bază folclorul românesc, cu elemente religioase ce țin de tradițiile 
poporului roman, folosind teme cunoscute de ei din familie. Copilul sesemte atras de 
aura datinilor și caută o motivație pentru înțelegerea mesajului religios al sărbătorilor. 
Totodată , de câte ori s-a putut am  cerut, ca în limita posibilităților, copiii să poarte 
costum popular la cel puțin o serbare planificată în decursul unui an școlar. 

Varietatea folclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat,frumuseţile artei 
populare, în al cărei conţinut sunt înmănunchiate sentimentele poporului nostru. 

În concluzie, folclorul, prezent sub orice formă în activitățile cu copiii preșcolari 
are multiple beneficii pentru acesta: îmbogățește vocabularul preșcolarilor, cultivă 
frumusețea morală prin transmiterea de reguli, norme, valori morale,dezvoltă gândirea 
și imaginația creatoare, lărgește orizontul, contribuie la dezvoltarea proceselor psihice 
(imaginație reproductivă, voință etc.) și nu în ultimul rând, ajută copilul să cunoască, 
să înțeleagă și să respecte originea propriului popor. 

Nu este permis să uităm niciodată că : „ ...datinile , poveştirile , muzica şi poezia 
sunt arhivele popoarelor , iar cu ele se poate reconstitui trecutul lor îndepartat .” așa 
cum afirma G. Breazul 
  
BIBLIOGRAFIE: 
 
1. „Laborator preşcolar – ghid metodologic”, L. Ezechil, M. Paisi Lazarescu , Edit. 
V&I Integral, Bucureşti, 2002. 
2. „Datini strămoşeşti”, Pantelimon Miloşescu, Bucureşti, 1990. 
3. „Datinile şi credinţele poporului român”, Elena Voronca, Bucureşti , 1998. 
4. “Introducere în literatura pentru copii” Andrei, Mariana, Editura Paralela 45, Piteşti 
2005 
5. „Metodica activităţilor de educaţie a limbajului în învăţământul preşcolar”, .Mitu, 
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LECTORATE CU PĂRINȚII- PLAN MANAGERIAL    
 

 
Prof. Tăbleț Simona Carmen 

Șc. Gimn. ”înv. Clemența Beșchea” Căpățânești, com. Mărăcineni  
 
 
 

             În vederea realizării obiectivelor propuse de Reforma învățământului, un 
accent deosebit se pune pe EDUCAȚIA PĂRINȚILOR. 
        Cea mai importanta lecție pe care trebuie să o învețe părinții este aceea că au rolul 
cel mai important în modul în care participă la modelarea sau corectarea 
comportamentului copiilor. 
           Lectoratele cu părinții sunt calea prin care o parte din  problemele cu care se 
confruntă parinții pot fi abordate și analizate eficient.Pot fi găsite soluții sau direcții de 
găsire a soluțiilor .Profesorul diriginte discută greșeli de educație și consecințele lor 
asupra personalității copilului sau despre cele mai eficiente metode de educare a 
copiilor. 

În cadrul lectoratelor cu părinții se pot aborda atât teme care pun accentul pe 
educație cât și teme care să-i învețe pe părinți cum să se comporte cu copiii lor pentru 
a le dezvolta trăsături pozitive de caracter. Aceștia trebuie să înțeleagă că trebuie să 
stabileasca reguli și limite, să acorde o atenție sporită copiilor, să-i aprecieze, să-i 
stimuleze.  

Părinții trebuie să promoveze dezvoltarea încrederii în sine a copilului, reușita 
acestuia și construirea unui sistem de valori pozitive.  
           Pe lângă alte forme de informare-educare, lectoratele și adunările cu părinții la 
nivelul unităților de învățământ ocupă un rol foarte important. Ele trebuie să 
îndeplinească funcția de informare asupra activității instructiv-educative, de dezbatere 
a problemelor de importanță majoră în educația elevilor, de conștientizare a părinților 
asupra situației educației la un moment dat și de atragere a acestora ca parteneri activi 
în procesul instructiv-educativ al elevilor, de investigare a activității școlare. 
Activitatea lectoratelor cu părinții din școala  trebuie  centrată, cu prioritate, pe 
adaptarea conținuturilor învățării și a metodologiei educației în funcție de situațiile 
specific determinate, în primul rând, de structura psihică a elevilor și de situația socială 
a localității și a familiilor ce ne sunt parteneri în educație. 

         Astfel, în acest context, centrul de interes al activității educative cu părinții îl 
constituie: 

1. Definirea temelor de real interes pentru părinți, de comun acord cu aceștia, și 
dictate de situațiile concrete apărute la nivelul școlii și al comunității locale; 

2. Realizarea de acțiuni practice și cercetări pentru prevenirea și combaterea 
excluderii de la reușita școlară, pentru valorificarea potențialului fiecărui elev la 
nivelul proximei dezvoltări, pentru egalizarea șanselor de acces și a activității 
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școlare prin cunoașterea și adaptarea curriculum-ului școlii la caracteristicile 
psihologice ale elevilor; 

3. Dezvoltarea  calității de părinte al unui copil din mileniul trei , prin  abordarea 
de metode de ajutorare a copiilor cu probleme emoționale, de comportament sau 
supradotați, prin referate/ eseuri pe teme educaționale, încercând  prin aceastea, 
să îmbinăm experiența cadrelor didactice cu entuziasmul și dorința de a participa 
direct la educarea propriilor copii a părinților, de multe ori aflați la prima și unica 
experiență de părinte; 

4. Realizarea, ca urmare a cursurilor de prim ajutor desfășurate la nivelul școlii și  
pe care le-au urmat multe cadre didactice din școală, de  promovare ( prin orele 
de dirigenție și în întâlnirile cu părinții) a principiilor și cunoștințelor  de bază în 
ceea ce privește primul ajutor; 

5.  Urmărirea  participării  active a parinților la ședințele cu părinții și lectorate, 
însușirea și răspândirea ideilor pozitive, în vederea dezvoltării competențelor de 
comunicare, practice-acționale, constructiv-creatoare și de evaluare în relația 
cadru didactic-părinte, părinte-părinte și părinte-elev.  
       Toate acțiunile  echipei  profesor –părinți  se vor canaliza spre un țel comun, 
centrat  pe idei precum: transformarea elevului  din obiect în subiect al învăţării; 
dezvoltarea ideii că elevul este un   coparticipant la propria formare; găsirea de 
către fiecare  elev  a căii personale către  succes și împlinire  ; dezvoltarea 
încrederii elevului  în forţele proprii . 

       PLAN DE ACȚIUNI 

1. Alegerea comitetelor de părinți pe clase și a comitetului reprezentativ al 
părinților pe școală; 

2. Consultarea părinților, întocmirea schemelor orare și a orarului pe clase, 
stabilirea obiectivelor și a tematicii ședințelor cu părinții pe clase și a lectoratelor 
cu părinții pe școală; 

3. Invitarea la activități a unor personalități cu sarcini, atribuții si disponibilitate 
pentru educație;                  

4. Evaluarea permanentă a situației elevilor, a necesității de cunoaștere/ informare 
și a disponibilităților educaționale ale părinților pentru acționarea promtă în 
vederea prevenirii eșecului școlar; 

5. În scopul de a răspunde elevilor cu preocupări speciale, talent într-un anumit 
domeniu, se va realiza o ofertă cuprinzătoare pentru orele opționale, elevii și 
părinții având posibilitatea de a alege; 

6. Pentru eliminarea pragului psihologic dintre ciclul primar şi noul ciclu de 
învățământ, cu predarea fiecărui obiect de către profesori, vor fi realizate 
activităţi de informare a părinţilor, lecții în echipă, întâlniri cu profesorii școlii; 

7. În vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor ce vor termina clasa a VIII-
a, se vor organiza activităţi specifice cu părinţii elevilor, vizite în licee ,școli cu 
învățământ professional sau dual , vizite la târgul ofertelor educaționale , etc. 
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Traditii si obiceiuri 
Importanta activitatilor educative in parteneriat cu parintii 

 
 
 

Prof. Tache Roxana Gabriela 
Gradinita nr. 1, Dragomiresti-Deal, jud. Ilfov 

 
 

Ca si popor, noi avem multe de oferit celorlalti, pentru ca nu am trecut de-a 
lungul timpului prin istorie, fara sa lasam nimic in urma noastra. Ca avem traditii si 
obiceiuri care pot oricand rivaliza cu toate cele pe care le privim atat de incantati la 
vecini. Traditiile romanesti sunt pastrate acolo bine, in amintirea bunicilor nostri, si 
este o data in plus datoria noastra morala si de suflet, in acelasi timp, sa le aducem la 
lumina si sa le dam stralucire. In special, traditiile de Craciun, si de altfel, toate 
sarbatorile de iarna merita a fi amintite, cunoscute si invatate. Trebuie sa aducem la 
lumina obiceiuri stiute sau demult uitate si sa le imbracam cu o haina noua, frumoasa, 
stralucitoare, care sa atraga deopotriva copiii si parintii.  

O forma de colaborare intre gradinita si familie sunt activitatile extracurriculare, 
organizate si desfasurate impreuna cu parintii (serbarea copiilor de Craciun, vizita la 
biserica, activitati practice realizate impreuna cu parintii), un prilej de cunoastere 
reciproca, dar si de satisfactie reciproca pentru realizarile copiilor, astfel incat copiii sa 
aiba parte de o educatie culturala solida.  

Adevaratii beneficiari a acestui parteneriat gradinita - familie sunt copiii, ei simt 
dragostea si apropierea parintilor, nu numai prin bunavointa si bucuriile ce li se ofera 
acasa, ci si din interesul pe care parintii il acorda in realizarea activitatilor din gradinita.  

Copiii sunt mai siguri pe sine, sentimentul de siguranta fiindu-le atat de necesar 
dezvoltarii si echilibrului interior. Ei traiesc mandria de a-si vedea parintii in situatii 
apropiate lor si de a-i aprecia si mai mult.Prescolarii cunoascand obiceiurile si traditiile 
autentice romanesti, invata sa aprecieze arta populara romaneasca. 

Parintii au sansa de a deveni participanti la educatie, prin implicarea afectiva si 
prin emotiile traite alaturi de copiii lor. Au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de 
ai intelege mai bine, au posibilitatea sa-i observe, sa vada cum se compoarta acestia in 
colectiv. Participand afectiv si efectiv la viata gradinitei, parintii nu vor mai vedea doar 
functia sociala a acesteia, de supraveghere a copiilor atunci cand ei lipsesc de acasa, ci 
vor constientiza ca ea desfasoara un proces instructiv-educativ bine fundamentat si 
organizat.  

In vederea eficientei parteneriatului gradinita-familie, educatoarea trebuie sa 
mobilizeze parintii, in participarea la aceste actiuni. In cadrul formelor de colaborare 
mai sus mentionate educatoarea observa relatia dintre copii si parinti, va putea observa 
anumite preferinte sau talente ale familiei, precum si modul in care parintii isi cunosc 
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copiii. Aceasta aduce in actualitate vechile traditii, facandu-le accesibile copiilor si in 
acelasi timp placute. 

Cadrul didactic atrage copiii, prin activitati placute si accesibile varstei lor, catre 
zestrea culturala romaneasca, avand ca obiectiv conştientizarea de catre parintii si 
copiii a necesitatii păstrării tradiţiilor şi obiceiurilor locale. 

In concluzie, dezvoltarea psihica si fizica a copilului la aceasta varsta depinde in 
mare masura si de cadrele didactice, dar si de parinti si de aceea e nevoie stringenta de 
un parteneriat educational in favoarea cresterii adecvate a copiilor. 

 

 

 

Bibliografie: 

Băran-Pescaru, A., Parteneriat în educaţie, Bucuresti, Editura Aramis, 2004; 

Ilut, P.,,Teme actuale de psihosociologie”, Iasi, ed. Polirom, 2004 
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SERBĂRILE DIN GRĂDINIȚĂ, UN ROL IMPORTANT  
ÎN DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ A PREȘCOLARILOR 

 
 
 

Prof. Tănase Maria - Estela 
Grădinița cu P. P. Ostroveni 2 

 

  
"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). 
 

Valoarea potențială ridicată a timpului liber este generatoare de căutări și de 
soluții din cele mai diverse. Este și motivul pentru care educatoarele trebuie să acorde 
toată atenția bunei organizări a timpului liber al copiilor din grădinițe, îmbinând 
armonios munca și învățarea cu distracția și jocul. 

Situată pe un circuit pedagogic extradidactic,serbarea este un eveniment de 
seamă în viața copiilor, dar și a grădiniței. Prin specificul lor, ca activități 
extracurriculare,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. Aceastea 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. 

Serbările copiilor încântă prin farmecul lor, prin prospețimea și candoarea 
protagoniștilor, prin neîntrecuta spontaneitate și sinceritate, prin naturalețea și firescul 
comportamentului lor scenic. 
 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 
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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. 
 Importanța serbărilor 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. 

 

 

1. Revista ,,Invățământul preșcolar" nr. 3-4/2006 

2. Revista ,,Invățământul preșcolar" nr. 4/2007 

3. Curriculum pentru învățământul preșcolar/2008 
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Parteneriatul-mijloc de comunicare eficientă 

 
 
 

Tătar Iulia Simona 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 12, Bistrița 

 

 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţi 
care acţionează împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.  

 Ca atitudine, parteneriatul presupune: 

 acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; 
 egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 
 interacţiuni acceptate de toţi partenerii;◦ comunicare eficientă între participanţi; 
 colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit; 
 cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).  

„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 și valorizării 
diversității, diversitate care presupune unicitatea fiecărei fiinţe umane şi 
multiculturalitatea.” (Cuzneţov, pag.146) Copiii nu sunt normali sau anormali, copiii 
sunt unici, cu particularități diferite determinate de caracteristicile lor subiective 
determinate de caracteristicile lor subiective – individuale şi de apartenenţa lor la un 
spaţiu şi o identitate socio-culturală.  

Fiecare este purtătorul unor particularităţi ce nu pot fi defecte sau anormalităţi, 
ci sunt caracteristici, răspunsuri personale la solicitările mediului. Unicitatea vine din 
ecuaţia subiectivă a fiecăruia, dar și din stilurile de învățare, ritmurile dezvoltării, 
trăsăturile personale, capacităţile, competenţele şi comportamentele fiecăruia. 
„Amprenta culturală este importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la 
nivelul grupului social.” (Bistriceanu, pag.29) „Parteneriatul educațional este forma 
de comunicare, cooperare și colaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului 
educațional. El presupune o unitate de cerințe, opțiuni, decizii și acțiuni educative între 
factorii educaționali. Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul 
educaţional propriu-zis.” (www.corneliaviju.blogspot.com- accesat aprilie2018) El se 
referă la cerința ca proiectarea, decizia, acțiunea și colaborarea dintre instituţii, 
influenţe şi agenţi educaţionali.  

Parteneriatul educaţional se realizează între: 
 instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 
 agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvareaunor 

probleme educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţietc.);  
 membrii ai comunității cu influență asupra creșterii, educării și dezvoltării 

copilului (medici, factori de decizie, reprezentanții bisericii, ai poliției, etc.); 
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 influențele educative exercitate la anumite momente asupra copilului, 
 programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului; 
 formele educaţiei în anumite perioade.  

Conceptul de parteneriat educațional are valoare de principiu în pedagogie și 
este o extensie de la principiul unității cerințelor în educație. 

Parteneriatul anticipează şi previne unele probleme! Un alt beneficiu al 
parteneriatului constă în anticiparea şi prevenirea anumitor probleme şi evitarea 
apariţiei altor probleme, ca efecte colaterale ale intervenţiei noastre. Deoarece 
problemele sunt legate între ele, soluţionarea uneia poate cauza o serie de efecte. 
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea grădiniţei şi a 
grupei de preşcolari. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu 
caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. 

Parteneriatul oferă o alternativă! Dacă parteneriatul este analizat dintr-o perspectivă 
instituţională, atunci se poate constata că modalitatea de conlucrare poate fi o 
alternativă la anumite acţiuni pe care trebuie să le realizeze instituţiile specializate. 
Uneori, instituţiile nu pot să-şi îndeplinească sarcinile fără sprijin din partea altora, fie 
pentru că nu posedă resurse materiale, fie pentru că nu au capacităţile necesare – resurse 
umane specializate. De exemplu, grădiniţele trebuie să ofere o gamă din ce în ce mai 
largă de discipline opţionale sau de programe educaţionale şi în acest caz, parteneriatul 
cu firme specializate sau cu organizaţii nonguvernamentale care activează în domeniul 
respectiv de interes (de exemplu, educaţie pentru sănătate, ecologie) ar putea produce 
o coalizare pe baza intereselor şi valorilor comune. 
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IPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

 
 

prof. înv. primar Tataru Mihaela   
Scoala Gimnaziala ‘’Maria Enescu Cosmovici’’ Mihaileni, jud. Botosani 

 

 

 “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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor. Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și 
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respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem 
pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc 
personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în 
ducerea la bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la 
domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), 
consultații la cererea părinților. 

 

Vă prezint câteva fotografii de la activitățiile desfășurate cu elevii mei:  

 

 
 
 

Bibliografie:  
 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR  
IN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE 

 

 
Prof. înv. pr. Teică Loredana Maria 

Șc. Gimn. Alexandru Ștefulescu, Tg-Jiu, Gorj 

 
       Creșterea implicării părinților în activitățile educative este o bună practică, de care 
ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din invățământul preuniversitar. 

        Părinții pot fi atrași alături de școală prin forme variate de activități extrașcolare, 
determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor 
răspunzător în devenirea propriului copil. Cu toate că părinții consideră că ei știu ceea 
ce este bine, pentru că ei aleg, caută și se intereseaza despre diferite opțiuni, acceptul 
copilului este cel care îi ajută să se implice și să obțină ceva din ceea ce își propun. 

          Ca urmare a activităților desfășurate cu părinții, legătura școlii cu familia se 
poate îmbunătăți considerabil, părinții simțindu-se utili, prezentând în acest fel un 
interes mai mare pentru școală. Activitățile extrașcolare, bine pregătite, sunt atractive 
la orice vârstă. 

           Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activități extrașcolare- excursii, 
concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și 
rezultatul muncii lor. Aceste activități extrașcolare au un impact mare în rândul 
părinților, care experimentează astfel relații inedite cu copiii lor, fapt care îi face să-și 
schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea față de școală. 

          Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun de bună 
voie regulilor, asumându-și responsabilități. 

          Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii sunt necesare a fi 
aplicate următoarele exemple de bune practici: 

 Elaborarea de către școală a unor programe , care să fie cunoscute de elevi și de 
părinți, care să contribuie la creșterea implicării și responsabilizării părinților în 
activitățile școlare. 

 Obținerea unor implicări benevole a părinților, de bună voie . 
 Participarea părinților, alături de copil, la acivitatea de învățare de acasă. 

Acordarea unor zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la 
ședințele cu părinții sau la întâlnirile cu personalul școlii. 

       Orice activitate școlară poate deveni extrașcolară prin prelungirea ei într-un 
context exterior școlii. 

Bibliografie selectivă: 

- Cernea Maria, ,,Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea 
procesului de învățământ”, Bucuresti, Editura Discipol, 2000. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 

 
PROFESOR: TEODOR MIHAELA,  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN” GALAȚI 
 

 
Colaborarea școlii cu familia este o condiție importantă a unirii eforturilor în 

educarea copiilor. Această colaborare se bazează pe implicarea ambelor părți în 
menținerea unității de cerințe în educația copilului și în asumarea succeselor și 
eșecurilor din parcursul educativ. 
  Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor la 
activităţile din clasă şi lacele extracurriculare.  

Printre obiectivele majore ale acestui parteneriat, se numără: formarea părinţilor 
înspiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor de a investi 
în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu;  

crearea unui mediu educative pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare 
continuă a învățării spontane a copilului; achiziționarea de către părinţi a unor 
informaţiişi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii.În 
domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților decătre cadrul didactic, a familiei, a climatului familial.  

La nivelul școlii, părinții activează în comitetele de părinți și în consiliul 
reprezentativ al părinților, în activitățile educative formale și nonformale (excursii, 
cercuri, serbări,proiecte educative),în stabilirea unor activități remediale, în accord cu 
profesorul care le desfășoară. Funcția educativă a familiei se referă la creșterea și 
educarea copiilor. Acestea sunt îndatoriri șiresponsabilități deosebit de importante ale 
familiei, oricare ar fi dificultățile economice sau de altă natură.  

Mediul familial, prin cei „șapte ani de acasă”, are influențe deosebit de puternice 
asupra formării personalității copilului, a comportamentului lui.  

Îndeplinirea cu succes a funcțiilor familiei implică respectarea unui sistem de 
cerințe, printre care menționăm preocuparea permanentă a părinților pentru dezvoltarea 
armonioasă a copiilor, sprijinirea lor din punct de vedere emoțional, fizic și material. 

Colaborarea cu școala și sprijinirea acesteia în demersul educațional trebuie să 
fie permanente și necondiționate. Școala organizează acțiuni la care părinții trebuie să 
fie prezenți: ședintele pe clase și la nivelul școlii (însoțite de expuneri și discuții pe 
diverse teme psihopedagogice, cum ar fi cunoașterea particularităților individuale și de 
vârstă ale copiilor, condițiile necesare învățării eficiente, activitatea întimpul liber 
etc), lectoratele cu părinții, consultații cu aceștia din urmă. Ședințele cu părinții sunt, 
de fapt, adevărate sesiuni de formare, deoarece, prin intermediul lor, grupurile de adulți 
se sudează, discută și își impărtășesc din experiență unii altora.  

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 
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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.  

Școala formează oameni, iar pentru aceasta este foarte important ca toți factorii 
educaționali să contribuie în mod eficient și constructive, să colaboreze și să se 
completeze reciproc unde și când este nevoie. 
 
 
Bibliografie: 
- edict.ro 
 › importanta-parteneriatului-scoala-familie 
- blog.eintegral.ro 
 › scoala-familie-un- parteneriat-real-in-beneficiul copilului. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
   ŞCOALA, FAMILIA ŞI COMUNITATEA- 

MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 
 

 
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. 

          La poarta sufletelor noastre de creştini bat Sfântele Sărbătoari de Iarnă .Dorim 
să o întâmpinăm aşa cum se cuvine:cu bucurie,cu bunătate şi inimi curate. 

Noi, adulții, ne aducem aminte cu plăcere de zilele copilăriei noastre, de 
rădăcinile 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 tradiții strămoșești. 

SCOP:  Dezvoltarea abilităților și creativităților elevilor ,promovând valorile spirituale 
și tradițiile populare aparținând localității natale. 
 

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: 1 decembrie – 31 decembrie 

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. 
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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  tema Magia sărbătorilor de iarnă; 

 În domeniul cultural – serbare online,  expoziţii; 
 

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: 

1.1 Decemdrie – ziua Națională a României – concurs de recitare poezii, parteneriat cu 
Biblioteca comunei; 

2. 6 Decembrie – Sărbătorirea Sfântului Nicolae – atelier  ,,Gheata lui Moș Nicolae,, 

3.20 Decembrie - ,,Nașterea Pruncului Sfânt,, - serbare școlară online 

4.21 Decembrie – atelier ,,Confecționarea unor decorațiuni pentru împodobirea 
bradului de Crăciun, 

5.  Împodobirea bradului împreună cu membrii familiei. 

6. Ajutăm la pregătirea bucatelor tradiționale pentru masa de Crăciun. 
7. Colinde, poezii, petrecem în jurul mesei îmbelșugate împreună cu familia. 

 

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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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE    
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII   

 
 

PROF. TIFINIUC MARA 
 
 

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.” 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, 
parteneriat denumit “Doi parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui 
parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, 
necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în 
educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui 
parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia 
copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi 
a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu 
educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a 
copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le 
folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de 
resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an 
şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul 
sistemului de învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă 
și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune 
competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, 
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi 
exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii 
educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
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Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 

Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici 
elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi 
este îngăduit să realizeze, spre ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 
Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, 
ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). 
Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor 
proprii.  

Folosirea metodelor interactive (discuțiile colective, interpretarea de roluri, 
rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile 
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și 
defectele lor.  

Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev 
în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea 
educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru 
învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților sale 
manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, adunările 
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colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor 
educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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INTERACȚIUNI ȘI INFLUENȚE  
ÎN CADRUL PARTENERIATULUI GRĂDINIȚĂ-FAMILIE 

 
 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: ȚIGĂNETEA ANTIȚA 
G. P. N. ,,CĂSUȚA POVEȘTILOR” VATRA DORNEI 

 
Parteneriatul grădiniță-familie urmărește obiectivul comun pe care îl au acești 

doi factori educaționali: asigurarea unui sistem unitar de cerințe de instruire și educare 
a copilului. O corelare perfectă între parteneri și armonizarea influențelor educative vor 
asigura rezultate pozitive în stabilirea și siguranța actului educațional. 

Cu abilitate, cadrul didactic determină părintele să colaboreze și să înțeleagă 
rolul și scopul programelor educative oferite de învățământul preșcolar. Dezvoltând o 
colaborare de succes, educatorul sporește înțelegerea și sensibilitatea părinților față de 
nevoile copilului pentru promovarea reușitei integrării în ciclul primar a viitorului 
școlar și, în viața socială. 

Grădinița, primul factor instituționalizat de socializare unde copilul se integrează 
treptat spre învățarea dirijată, îl pregătește către pasul următor, asigurând trecerea de la 
activitatea predominant ludică la cea de învățare. A sprijini copilul preșcolar pentru 
integrarea școlară, nu este un lucru simplu sau ușor de făcut, pentru că modelarea 
copilului spre viitorul efort intelectual cere mult tact, răbdare, mobilizare, căutare și 
cooperare, reunind și aplicând armonios cele mai atractive metode didactice.  

Comunitatea oferă copiilor contactul cu mediul variat și necunoscut, acele 
experiențe care îl vor ajuta să se integreze cu ușurință în viața de zi cu zi a comunității, 
iar parteneriatele educaționale dezvoltă perspectivele de promovare a dorinței de 
progres și bunăstare, față de care învățământul joacă rolul primordial. 

 Pentru realizarea unui parteneriat autentic este necesară împărtășirea acelorași 
valori, atitudini, principii, norme, comportamente la nivelul: factorilor sociali cu putere 
de decizie, resurselor umane implicate în educație, instituțiilor comunitare, părinților 
copiilor, preșcolarilor cuprinși în sistemul de învățământ. 

Schimbarea la nivelul factorilor implicați se poate realiza prin formarea 
resurselor umane și prin activități de consultanță, cât și prin elaborarea și derularea 
unor proiecte în parteneriat. Complexitatea creșterii și educării copiilor, în această lume 
în continuă schimbare, aflată sub semnul competițiilor de orice fel, cere sprijin din 
partea comunității.  

 În concepția lui Joice Epstein(Godfry Claff, 2006) există câteva tipuri de 
implicare a familiei, care ne pot ajuta să creăm parteneriate eficiente cu familia pentru 
a spori eficiența procesului educativ.  
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1.Părinții pot primi ajutor pentru a crea medii familiale care să sprijine experiențele de 
învățare ale copiilor prin diverse modalități: oferirea de informații despre organizarea 
spațiului de joacă de acasă, sprijinirea în înțelegerea importanței unei relații cu dublu 
sens, între familie și grădiniță. Jocul la acestă vârstă reprezintă una din cheile 
dezvoltării copilului, iar educatoarea poate sprijini familia, prin oferirea de informații 
și idei pentru părinți de a-i învăța pe copii cum șă se joace. Educatoarea poate oferi 
repere privind învățarea și dezvoltarea copiilor în diferite etape de vârstă, care sunt 
jucăriile și echipamentele de care să beneficieze copiii. 

2.Comunicarea cu părinții este recunoscută drept esențială, iar stabilirea unor canale 
de comunicare este foarte benefică. Părinții pot fi informați despre progresul copiilor 
prin organizarea consultațiilor individuale, prin prezentarea portofoliilor copiilor, prin 
activitățile de consiliere a părinților, care se desfășoară săptămânal. Preșcolarii fiind 
însoțiți zilnic de către părinți sau bunici, educatoarea comunică foarte des cu aceștia 
despre activitatea copiilor. Părinții văd expuse pe holul grădiniței caietele speciale, iar 
pe panouri fișele de lucru, lucrările practice și artistico-plastice. 

3.Voluntariatul reprezintă o practică de succes și presupune organizarea acțiunilor de 
ajutor din partea părinților, care să sprijine educatoarea și pe copii. Părinții, în spațiul 
grupei, pot acționa ca voluntary prin activități precum: acordarea ajutorului în derularea 
activităților la centre sau supravegherea lor; însoțirea copiilor în activitățile 
extrașcolare( vizite la obiective turistice sau cultural, excursii, plimbări); implicarea în 
realizarea decorurilor pentru un eveniment sau o serbare. 

4.Implicarea părinților în luarea deciziilor reprezintă o verigă important a 
parteneriatului. Implicarea formală a părinților semnifică participarea acestora în 
comitetul de părinți la grupă în care se iau decizii și acestea pot include: participarea 
în CRP sau în Consiliul de administrație al unității de învățământ în a cărui componență 
intră pe lângă cadre didactice, reprezentanți ai Consiliului local, al primarului și doi 
reprezentanți ai părinților. Un reprezentant al părinților este desemnat în CEAC și în 
comisia pentru prevenirea și combaterea violenței. 

5.Colaborarea cu comunitatea, prin identificarea resurselor care vor susține învățarea 
și vor spori experiența copiilor se poate realiza prin mijloace precum: integrarea 
serviciilor comunității prin parteneriate care implică grădinița și alte instituții care sunt 
interesate de aspecte legate de sănătate, cultură, recreere.  

Programele educaționale, proiectele realizate în parteneriat, cu grupurile 
comunității, sunt importante în întărirea relațiilor grădiniță-familie. În cadrul 
proiectelor educaționale am încheiat parteneriate cu: părinții, școală, biserică, poliție, 
ISU ,,Bucovina”Vatra Dornei, bibliotecă, librărie, muzeu, medic școlar, sală de sport. 
În cadrul activităților desfășurate m-am bucurat de implicarea și sprijinul părinților. 

Părinții s-au implicat și se implică în continuare în toate activitățile care se 
desfășoară în cadrul grădiniței: în activitățile desfășurate în cadrul Programului: Școala 
altfel, a Școlii de vară,  la serbările organizate de Crăciun, 8 martie, 1 iunie și sfârșit de 
an școlar; în cadrul concursurilor naționale, în special la festivalul național: 
,,Voinicelul”. 
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Argumente pentru care părinții se implică în educația copiilor: părinții cred că 
trebuie să se implice – dacă sunt părinți care nu au această atitudine de implicare, 
cadrele didactice trebuie să îi convingă; părinții cred că implicarea lor va avea efecte 
pozitive asupra copilului, adevăr confirmat de experiențe și teorii; grădinița oferă 
multiple posibilități pentru părinți de a fi alături de copiii lor în sala de grupă și în afara 
ei. Pentru a se implica formal în educația copiilor, părinții trebuie implicați în primul 
rând în activități de tip informal. Comunicarea rămâne esențială în realizarea unui bun 
parteneriat între grădiniță și familie. 

Se recomandă părinților: să le prezinte copiilor grădinița ca un loc în care ei se 
pot juca împreună cu alți copii, în care pot învăța lucruri noi și interesante; să cunoască 
programul grădiniței; să vorbească cu educatoarele și să stabilească o relație adecvată 
cu acestea; să ofere informații suficiente educatoarelor și să ceară sfatul dacă este cazul; 
să participle la evenimentele grădiniței( serbări, concursuri, Ziua copilului etc.); să se 
ofere voluntari prin implicarea în activități; să dorească să se implice la luarea unor 
decizii cât mai bune pentru grădiniță; să discute permanent cu copilul despre activitățile 
de la grădiniță; să creeze acasă un mediu bun de joacă și educație. 

Educatoarele trebuie să invite părinții la activități, să-i implice în organizarea 
centrelor de interes, în cearea centrelor tematice; să informeze părinții despre progresul 
copiilor în grădiniță, să caute oportunități pentru discuții informale; să ajute părinții să 
înțeleagă importanța sprijinului lor în educația copiilor; să informeze părinții în 
legătură cu problemele curente ale învățământului( de exemplu schimbarea 
Curriculumului); să ofere părinților material(fotografii, înregistrări video,etc.) care să 
aducă în atenția părinților informații, dar mai ales imagini despre activitățile copiilor 
în grădiniță și despre cele extracurriculare. 

Așadar, părinții și educatoarele ca parteneri, trebuie să dezvolte interesul copiilor 
pentru grădiniță; să se angajeze în discuții directe dacă apare o situație mai deosebită; 
să utilizeze comunicarea prin e-mail; să stabilească ședințe cu părinții. 
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 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 
statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară). 

  Familia reprezintă mediul în care copilul învaţă şi exersează comportamentele 
sociale, să se descopere pe sine şi pe cei din jur, se familiarizează cu sistemul valorilor 
sociale şi culturale. Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor 
determinanţi ai evoluţiei copilului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci este un 
„candidat la maturizare“ (H. Pierot), deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau 
negative care se exercită asupra lui.  De aceea, copilul trebuie socializat şi modelat, 
iar fundamentarea personalităţii se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei 
care concentrează primul său univers afectiv, social şi cultural. Trăsăturile şi 
coordonatele personalităţii copilului se construiesc în relaţie cu mediul social, cu 
situaţiile pe care trebuie să le trăiască în familie, atitudinile părinţilor având o influenţă 
importantă asupra personalităţii copilului în devenirea sa ca adult. 

 Perioada Sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai frumoase, mai ales când 
este petrecută alături de cei dragi, în familie. Luna decembrie, în care nopțile sunt cele 
mai lungi din an, este, mai ales pentru copii, cea mai plăcută perioadă. Sărbătorile de 
iarnă sunt momentul perfect pentru reinvierea tradițiilor de familie, deoarece copiii 
îndrăgesc Crăciunul și Anul Nou .Tradițiile pe care le respectați în familie vor rămâne 
și peste ani, atunci când poveștile cu Moș Crăciun vor avea parfumul copilăriei și tot 
ce mai rămâne este atmosfera veselă și plină de iubire a sărbătorilor petrecute cu cei 
dragi. 

 Deși pare mai ușor să aștepți ca picii să adoarmă, apoi să împodobiți liniștiți 
bradul, copiilor le place să pregătească singuri pomul de Crăciun și să-l aștepte pe Moș. 
Alegeți o zi specială pe care să o respectați în fiecare an fie că este Ajunul, fie că este 
ultima zi înainte de Crăciun. Este un obicei ce se va transmite între generații.Este o 
tradiție care se poate păstra și peste ani, chiar și atunci când copiii nu vor mai crede în 
el. Va face parte din magia Crăciunului, în plus, vă va dezvălui întotdeauna dorințele 
cele mai ascunse ale lor. Faceți un eveniment din această activitate. Alegeți plicuri din 
hârtie frumos colorate și așezați scrisorile pe pervaz, de unde Moșul le poate lua atunci 
când copiii cuminți dorm. Nu contează dacă este vorba de prânz sau de micul dejun, 
important este să o petreceți în familie, cu cei dragi și cu aceleași feluri de mâncare 
preferate de toți. Nu uita, însă, să adaugi în meniu ceva special care să le aducă aminte 
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copiilor peste ani de Crăciunul copilariei: o prăjitură personalizată, plăcinte delicioase 
sau orice altă delicatesă pe care numai tu știi să o gătești. 

 În fiecare an, citiți-le copiilor o poveste de Crăciun care să le dezvăluie atmosfera 
magică a sărbătorilor. Fie că alegi povestea  „Nașterii lui Iisus și darurile magilor”, fie 
că sunteti adepții aventurilor moderne, cei mici vor fi bucuroși să le audă înainte să 
meargă la culcare. Este o plăcere să petreceti o seară în familie privind cele mai noi 
filme de Crăciun, redescoperiți spiritul sărbătorilor iar copii văd că minunile și faptele 
bune se întâmplă oriunde în lume. 

 Crăciunul este cel mai bun moment pentru a-i învăța pe cei mici să fie mai buni, 
mai toleranți, să daruiască din suflet și să-și arate dragostea. Strângeți jucăriile de care 
picii s-au plictisit deja și mergeți impreună la un cămin de copii sau la un centru de 
plasament unde să faceți daruri celor care sunt singuri pe lume. Va fi cea mai bună 
lecție pentru copii despre ceea ce înseamna Crăciunul. 
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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. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivul realizării acestor parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în 
educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea 
părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune 
desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de 
excursii şcolare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile 
și defectele lor.     

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem pe fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
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făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încreder e între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
prealabilă a părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial.  

Activitatea educativă îmbracă o multitudine de forme la următoarele nivele: 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 
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Suntem conştienţi de importanţa comunicării şi, cu toate acestea, construim în 
fiecare zi un mediu conversaţional tot mai sărac, acordam mai multă importanţă 
mesajelor mecanice şi nu mai acordăm timp pentru o comunicare reală şi autentică. 
Copilul nu este un adult în miniatură. Un copil are interese şi nevoi specifice vârstei.  

Nevoile copilului se manifstă diferit în familie și în mediul institutional, adulții 
care activează în aceste medii fiind datori să culeagă cât mai multe informații și să 
acționeze în favoarea copilului pe baza acestora.  

Prin comunicare se construieşte o relaţie de transfer între adulții din viața 
copilului care consolidează relația dintre aceștia și crează oportunițăți pentru acțiuni 
unitare și organizate în scopul creșterii și dezvoltării copilului.  

Pentru crearea unui spaţiu unitar şi propice dezvoltării armonioase a copilului, 
adulţii trebuie să relaţioneze eficient, să comunice schimbând informaţii  necesare care 
să ofere sens şi continuitate vieţii acestuia. În acest sens se poate acționa prin 
intermediul parteneriatului familie-grădiniță. 

Partenerialtul grădiniță-familie a devenit o necesitate în condițiile sociale 
actuale. Parteneriatul grădiniță familie are ca obiectiv principal cunoașterea copilului 
cât mai complete în ambele perspective, acasă și la grădiniță, pentru abordarea celor 
mai potrivite strategii de acțiune în vederea dezvoltării plenare a copilului.  

Parteneriatul educaţional familie-grădiniță este o direcţie educativă necesară 
dezvoltării actuale a şcolii româneşti. Se pleacă de la premisa că succesul copilului este 
condiţionat de influenţa mai multor factori, nu doar instituția școlară, fiind 
răspunzătoare. Factori decisivi în formarea copilului sunt familia şi comunitatea, două 
componente care au sarcina de a sprijini formarea copilului de la naștere spre 
maturizare.  

Parteneriatul educaţional este cel iniţiat de instituţiile de învăţământ şi reprezintă 
cel mai eficient instrument de coordonare şi orientare a influenţelor sociale, care 
necesită reglare şi monitorizare din partea tuturor structurilor angajate în desfăşurarea 
lui. În contextul unei societăţi care progresează rapid, sistemul de învăţământ trebuie 
să-şi asume noi perspective de funcţionare şi evoluţie, parteneriatul educaţional 
devenind în aceste condiţii, o prioritate a strategiilor orientate spre un proces 
educaţional de calitate 
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În vederea creării și desfășurării unor proiecte în parteneriat cu familia se va 
realiza o analiză de nevoi cu scopul identificării problemelor cu care se confruntă 
cadrele didactice la grupa de copii, identificării problemelor cu care se confruntă 
părinții, stabilirea unor direcţii de acţiune și adoptarea celor mai potrivite decizii 
privind designul activităţilor propuse pentru a fi desfășurate în cadrul proiectului. În 
urma analizei de nevoi se stabilesc obiectivele și direcțiile de acțiune. 
  Parteneriatele cu familia au ca obiective îmbunătățirea relaţiilor interpersonale 
(educatoare-copil, educatoare-părinte) și favorizeazarea un climat deschis şi stimulativ 
de comunicare,  implicarea activă a părinților în procesul instructiv-educativ, 
consilierea părinților și implicarea cadrelor didactice în orientarea părinților către 
programe de formare parentală, cunoașterea de către cadrele didactice a situaţiei 
familiale a tuturor copiilor, starea de sănătate, relaţiile din familie, starea materială. 
  Partenerialtele cu familia oferă posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin 
implicarea tuturor actorilor în procesul instructiv-educativ, creşterea ofertei 
educaţionale la nivel de grupă şi unitate şcolară, creșterea receptivitatății părinţilor, 
diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea directă a părinţilor, implicarea 
cadrelor didactice în consilierea părinţilor şi în crearea unor oportunităţi de schimb de 
informaţii şi de comunicare. 

Dezvoltarea de relaţii parteneriale grădiniţă-familie în vederea îmbunătăţirii 
comunicării și transferului de informații prin desfăşurarea unui proiect care să răspundă 
nevoilor părinţilor, cadrelor didactice şi copiilor, este o necessitate ce trebuie 
îndeplinită la nivelul fiecărei grupe de copii.  

Pentru realizarea unui proiect cât mai cuprinzător şi util, pornind de la 
obiectivele specifice dar și obiective cu caracter aplicativ, definind activități care să 
corspundă cerințelor grupei de copii dar și tipurilor de familii implicate, este necesară 
o bună comunicare familie-grădiniță. 

Colaborarea grădiniță-familie presupune o comunicare efectivă și eficientă. 
Rolul cadrului didactic este de a facilita transmiterea de informații, de a discuta cu 
părinții copiilor, de a stimula comunicarea permanentă și deschisă cu aceștia, de a 
informa cu privire la nevoile copiilor. Rolul familiei este acela de a transmite informații 
importante și corecte cu privire la copil, de a menține disponibilitatea în comunicare, 
de a nu zădărnici eforturile cadrelor didactice și de a colabora cât mai eficient cu 
cadrele didactice în favoarea copilului. 

Parteneriatul educațional deschide o cale clară de comunicare între familie și 
grădiniță si poate aborda tematici diverse, de interes pentru dezvoltarea copilului, 
pentru îmbunătățirea relațiilor familiale, pentru stimularea dezvoltării copiilor și 
adulților, pentru menținerea unor bune relații cu comunitatea. 

Parteneriatul educaţional se adresează atât părinţilor cât şi cadrelor didactice şi 
se referă la  acţiuni în acelaşi sens, în beneficiul copilului, al familiei și grădiniței.  

Parteneriatul educațional presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali implicați. Parteneriatul educaţional se 
desfăşoară împreună cu actul educaţional și este poate cea mai eficientă cale de 
colaborare cu familia. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului 
educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea a copilului pe toate palierele. Prin 
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colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta copilul din 
toate punctele de vedere. 

Necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a familiei, 
existența unui program educativ cunoscut și înțeles de către părinți și realizat printr-o 
colaborare strânsă între instituția familială și grădință nu poate fi negat. 

În acest sens cadrele didactice demarează proiecte în parteneriat cu familia, pe 
baza analizei de nevoi, având ca principali agenți educaționali copiii, părinții, 
specialiștii – cansilieri, psiho-pedagogi, psihologi, medici- reprezentanți ai comunității 
locale, factori de decizie. 

Parteneriatele familie-grădiniță sunt o realitate a socieții actuale, beneficiar în 
parteneriatul grădiniţă-familie fiind, în principal, 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. 
Beneficiari secundari sunt grădinița, care uzează de toate informațiile colectate, familia 
care se bucură de o transparență crescută și comunitatea locală care se va bucura de 
adulți conectați la problemele reale ale socieății și copii garta să activeze ca membrii 
ai acesteia. 
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Suntem conştienţi de importanţa comunicării şi, cu toate acestea, construim în 
fiecare zi un mediu conversaţional tot mai sărac, acordam mai multă importanţă 
mesajelor mecanice şi nu mai acordăm timp pentru o comunicare reală şi autentică. 
Copilul nu este un adult în miniatură. Un copil are interese şi nevoi specifice vârstei.  

Nevoile copilului se manifstă diferit în familie și în mediul institutional, adulții 
care activează în aceste medii fiind datori să culeagă cât mai multe informații și să 
acționeze în favoarea copilului pe baza acestora.  

Prin comunicare se construieşte o relaţie de transfer între adulții din viața 
copilului care consolidează relația dintre aceștia și crează oportunițăți pentru acțiuni 
unitare și organizate în scopul creșterii și dezvoltării copilului.  

Pentru crearea unui spaţiu unitar şi propice dezvoltării armonioase a copilului, 
adulţii trebuie să relaţioneze eficient, să comunice schimbând informaţii  necesare care 
să ofere sens şi continuitate vieţii acestuia. În acest sens se poate acționa prin 
intermediul parteneriatului familie-grădiniță. 

Partenerialtul grădiniță-familie a devenit o necesitate în condițiile sociale 
actuale. Parteneriatul grădiniță familie are ca obiectiv principal cunoașterea copilului 
cât mai complete în ambele perspective, acasă și la grădiniță, pentru abordarea celor 
mai potrivite strategii de acțiune în vederea dezvoltării plenare a copilului.  

Parteneriatul educaţional familie-grădiniță este o direcţie educativă necesară 
dezvoltării actuale a şcolii româneşti. Se pleacă de la premisa că succesul copilului este 
condiţionat de influenţa mai multor factori, nu doar instituția școlară, fiind 
răspunzătoare. Factori decisivi în formarea copilului sunt familia şi comunitatea, două 
componente care au sarcina de a sprijini formarea copilului de la naștere spre 
maturizare.  

Parteneriatul educaţional este cel iniţiat de instituţiile de învăţământ şi reprezintă 
cel mai eficient instrument de coordonare şi orientare a influenţelor sociale, care 
necesită reglare şi monitorizare din partea tuturor structurilor angajate în desfăşurarea 
lui. În contextul unei societăţi care progresează rapid, sistemul de învăţământ trebuie 
să-şi asume noi perspective de funcţionare şi evoluţie, parteneriatul educaţional 
devenind în aceste condiţii, o prioritate a strategiilor orientate spre un proces 
educaţional de calitate 
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În vederea creării și desfășurării unor proiecte în parteneriat cu familia se va 
realiza o analiză de nevoi cu scopul identificării problemelor cu care se confruntă 
cadrele didactice la grupa de copii, identificării problemelor cu care se confruntă 
părinții, stabilirea unor direcţii de acţiune și adoptarea celor mai potrivite decizii 
privind designul activităţilor propuse pentru a fi desfășurate în cadrul proiectului. În 
urma analizei de nevoi se stabilesc obiectivele și direcțiile de acțiune. 
  Parteneriatele cu familia au ca obiective îmbunătățirea relaţiilor interpersonale 
(educatoare-copil, educatoare-părinte) și favorizeazarea un climat deschis şi stimulativ 
de comunicare,  implicarea activă a părinților în procesul instructiv-educativ, 
consilierea părinților și implicarea cadrelor didactice în orientarea părinților către 
programe de formare parentală, cunoașterea de către cadrele didactice a situaţiei 
familiale a tuturor copiilor, starea de sănătate, relaţiile din familie, starea materială. 
  Partenerialtele cu familia oferă posibilitatea creşterii randamentului şcolar prin 
implicarea tuturor actorilor în procesul instructiv-educativ, creşterea ofertei 
educaţionale la nivel de grupă şi unitate şcolară, creșterea receptivitatății părinţilor, 
diversificarea activităţilor extraşcolare şi implicarea directă a părinţilor, implicarea 
cadrelor didactice în consilierea părinţilor şi în crearea unor oportunităţi de schimb de 
informaţii şi de comunicare. 

Dezvoltarea de relaţii parteneriale grădiniţă-familie în vederea îmbunătăţirii 
comunicării și transferului de informații prin desfăşurarea unui proiect care să răspundă 
nevoilor părinţilor, cadrelor didactice şi copiilor, este o necessitate ce trebuie 
îndeplinită la nivelul fiecărei grupe de copii.  

Pentru realizarea unui proiect cât mai cuprinzător şi util, pornind de la 
obiectivele specifice dar și obiective cu caracter aplicativ, definind activități care să 
corspundă cerințelor grupei de copii dar și tipurilor de familii implicate, este necesară 
o bună comunicare familie-grădiniță. 

Colaborarea grădiniță-familie presupune o comunicare efectivă și eficientă. 
Rolul cadrului didactic este de a facilita transmiterea de informații, de a discuta cu 
părinții copiilor, de a stimula comunicarea permanentă și deschisă cu aceștia, de a 
informa cu privire la nevoile copiilor. Rolul familiei este acela de a transmite informații 
importante și corecte cu privire la copil, de a menține disponibilitatea în comunicare, 
de a nu zădărnici eforturile cadrelor didactice și de a colabora cât mai eficient cu 
cadrele didactice în favoarea copilului. 

Parteneriatul educațional deschide o cale clară de comunicare între familie și 
grădiniță si poate aborda tematici diverse, de interes pentru dezvoltarea copilului, 
pentru îmbunătățirea relațiilor familiale, pentru stimularea dezvoltării copiilor și 
adulților, pentru menținerea unor bune relații cu comunitatea. 

Parteneriatul educaţional se adresează atât părinţilor cât şi cadrelor didactice şi 
se referă la  acţiuni în acelaşi sens, în beneficiul copilului, al familiei și grădiniței.  

Parteneriatul educațional presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi 
acţiuni educative între factorii educaţionali implicați. Parteneriatul educaţional se 
desfăşoară împreună cu actul educaţional și este poate cea mai eficientă cale de 
colaborare cu familia. Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului 
educaţional, şi anume de a obţine dezvoltarea a copilului pe toate palierele. Prin 
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colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini şi dezvolta copilul din 
toate punctele de vedere. 

Necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a familiei, 
existența unui  program educativ cunoscut și înțeles de către părinți și realizat printr-o 
colaborare strânsă între instituția familială și grădință nu poate fi negat. 

În acest sens cadrele didactice demarează proiecte în parteneriat cu familia, pe 
baza analizei de nevoi, având ca principali agenți educaționali copiii, părinții, 
specialiștii – cansilieri, psiho-pedagogi, psihologi, medici- reprezentanți ai comunității 
locale, factori de decizie. 

Parteneriatele familie-grădiniță sunt o realitate a socieții actuale, beneficiar în 
parteneriatul grădiniţă-familie fiind, în principal, 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. 
Beneficiari secundari sunt grădinița, care uzează de toate informațiile colectate, familia 
care se bucură de o transparență crescută și comunitatea locală care se va bucura de 
adulți conectați la problemele reale ale socieății și copii garta să activeze ca membrii 
ai acesteia. 
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Rolul activităților outdoor  
în magia sărbătorilor de iarnă 

 
 

 
Ed. Toma Alina 

Grădinița cu Program normal nr. 24, Ploiești 
 

 

Motto: „Hai mai bine despre copilărie să povestim, căci ea este veselă și 
nevinovată.” Ion Creangă 

Copilăria este perioada plină de noutate, de farmec în care se poate întâmpla 
orice. Este perioada în care îi întâlnim pe Făt-Frumos și Ileana Cosânzeana, pe Scufița 
Roșie, pe cei 3 purceluși, putem fi vrăjitori, eroi de filme sau benzi desenate, mici 
ecologiști sau cercetători. Vârsta copilăriei surprinde prin descoperire și candoare, 
totodată oferindu-ne libertatea, jocul și nemărginirea. 

Copilăria, vârsta inocenței este cea mai frumoasă perioadă din viața noastră, 
reprezintă vârsta marilor descoperiri. Copii fiind credem în magie, credem în Moș 
Crăciun și în minunatul său sac plin cu jucării. Imaginația copiilor devine nemărginită. 
Le place să inițieze jocuri, au tendința naturală de a fabula, de a experimenta și de a 
încerca.  

Perioada de preșcolaritate este considerată ca o etapă de o mare și continuă 
curiozitate. De aceea, grădinița, prin atributele ei, constituie mediul educativ în care 
copilul- în mod organizat și sistematic- își formează primele impresii și noțiuni despre 
lumea înconjurătoare, primele deprinderi și obișnuințe, primele sentimente. 

Cu toate că situația actuală, cea de pandemie, este dificilă educația continuă, 
chiar și educația outdoor. Cu ajutorul acesteia reușim să găsim un mediu relaxant, liber, 
fără constrângeri, unde le oferim copiilor nenumărate provocări. Printre aceste 
provocări se numără și păstrarea tradițiilor specifice anotimpului iarna. Fiecare iarnă 
este diferită, fiecare iarnă este magică, fiecare iarnă are farmecul ei, nuanțată 
întotdeauna de credința celor mai mici dintre noi.  

Orice om își amintește, în această perioadă, de vacanțele de iarnă petrecute la 
bunici când timpul avea parcă alt sens, iar tradițiile erau la ele acasă și aduceau, de 
fiecare dată, bucuria și zâmbetul pe chipul tuturor. Cu ajutorul acestor amintiri reușim 
să păstram tradiția colindului, chiar și în zilele noastre.  

În fiecare an, la Grădinița cu program normal nr. 24, Ploiești preșcolarii 
obișnuiau să aibe parte de activități de tip outdoor, să colinde la casele aflate în imediata 
vecinătate a unității de învățământ. Aceste activități sunt foarte apreciate de către copii, 
mai ales când munca lor dă roade, iar ei sunt recompensați. Rolul meu este să îi susțin, 
să îi îndrum și să îi încurajez în procesul instructiv-educativ.  
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Cu toții, cadrele didactice și părinții, avem datoria să îndrumăm pașii 
preșcolarilor spre păstrarea tradițiilor, spre mesajele educative din acestea, toate cu 
scopul de a înfrumuseța și maim ult copilăria. 
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,,În așteptarea lui Moș Crăciun,, 
 
 
 

Profesor I, gr. I, TOMA Carmen-Cristina 
Liceul Tehnologic Todireni, județ Botoșani 

 

 
  

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. 

Eficientizarea relaţiei grădiniţă - familie, printr-o colaborare coresponsabilă între 
aceste două părţi, în vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de formare 
a personalităţii preşcolarului. 

Grădiniţa este prima treapta a sistemului de învăţământ, de aceea implicarea 
părinţilor în programul educativ încă de la început, va fi de un real folos în dezvoltarea 
educativă a preșcolarilor.  

Serbarea din acest an școlar dedicată sărbătorilor de iarna am realizat-o în 
parteneriat cu părinții copilașilor din grupă. În demararea acestui proiect am inițiat o 
ședință cu părinții unde am prezentat acestora scopul și obiectivele activității ce 
urmează să o desfășurăm.  

Orice serbare şcolară este o sărbătoare, atât pentru preșcolari  cât şi pentru 
educatorii lor şi, nu în ultimul rând, pentru părinţii acestora. Pregătirea unei serbări este 
un  prilej de a pune în valoare imaginaţia şi creativitatea fiecăruia.  

Organizând o serbare școlară verificăm, de câteva ori pe an, că preșcolarii şi-au 
însuşit informaţiile transmise în timpul activităţilor didactice şi le dăm posibilitatea de 
a aplica cele învățate.  Ca să își îmbunătățească și să își perfecționeze deprinderile 
artistice copiii vor cânta, vor dansa, vor recita sau vor interpreta un rol dintr-o scenetă 
sau vor intra în pielea unui personaj. Acestea îl vor ajuta să-şi dezvolte gustul, 
dragostea de frumos, aptitudinile pentru arte.  Ca să proiectăm o serbare școlară trebuie 
să ne gândim că pe lângă conținuturi, care trebuie să fie adecvate experienței de viață 
a copilului, să răspundă nevoilor sale de cunoaștere, de frumos, de nou și încă două 
coordonate importante în dezvoltarea copilului, mișcarea, atmosfera de destindere dar 
și atmosfera care produce emoții în sufletul fiecărui copil.  

Serbarea școlară dedicată sărbătorilor de iarnă este una cu tematică tradițională 
care se desfășoară după anumite reguli, ce asigură participarea armonioasă a tuturor 
părților, decorul, costumația copiilor, a cadrului didactic, îmbrăcămintea tradițională, 
accesoriile necesare, fondul muzical reprezintă factori importanți ce contribuie la 
realizarea unor valențe estetice și educative speciale. Toate acestea nu se pot realiza 
fără sprijinul părinților.  

Chiar de la debutul inițierii serbării școlare părinții trebuie să știe care este 
tematică acesteia și să aibă timp pentru a achiziționa sau confecționa îmbrăcămintea 
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necesară fiecărui copil. În pregătirea activității am apelat la părinți în a realiza acasă 
recuzita pentru obiceiul ,,căprița,, și ,,steaua,,. De asemenea, și decorul din sala de 
grupă a fost și el realizat cu implicarea părinților. Aceștia au contribuit cu obiecte țesute 
tradițional, scoarțe din lână dar și țoale (așternuturi) țesute din cordele sau lână.  

Copiii au recitat poezii dedicate iernii, bradului de Crăciun, Crăciunului dar și 
poezii dedicate lui Moș Crăciun, care a fost personajul surpriză al serbării. Au cântat 
colinde, au spus urături, au semănat, au interpretat rolul Căpriței.  

Rolul ,,Steaua,, a fost foarte frumos interpretat de un copilaș care a avut steaua 
confecționată acasă de un frate mai mare. Mai jos voi prezenta câteva fotografii din 
desfășurarea activității. 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții 

 
 
 

Prof. Toma Florina 
Liceul de Arte, Oradea 

 
                      
 

Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică de care 
țin seama sau ar trebui să țină seama toate unitățile școlare din învățământul 
preuniversitar. Un factor important este, legat de creșterea implicării părinților în 
activitățile școlii – comunicarea acestora cu școala și diversele perspective teoretice - 
și de aici și practice, pe care le presupune comunicarea interumană 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și 
creșterea copiilor. O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul 
de educație. Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe 
care se desfășoară 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. 

Părinții pot veni chiar cu idei de realizare a unor activităţi extraşcolare: excursii, 
concursuri, programe artistice care fac mai vizibile manifestările elevilor, precum și 
rezultatul muncii lor.Aceste activităţi extraşcolare au un impact mare în rândul 
părinţilor, care  experimentează astfel relaţii inedite cucopiii lor, fapt care îi poate 
determina să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea faţă de şcoală.  

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela că antreneză copiii alături 
de părinți 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 adoptă în educaţia tradiţională, 
indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza 
niciodată sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 

Activitățile extrașcolare vin în completarea procesului de învățământ şi 
contribuie la descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor în diverse domenii. 
Activitățile extrașcolare diferă de cele şcolare prin modul de organizare şi desfăşurare 
la care pot lua parte și părinții. Conținutul lor este ales de copii în funcție de dorințele, 
preferințele şi interesele acestora, față de cele şcolare care se regăsesec în curriculum. 
Prin aceste activități extrașcolare ca formă de educație a copilului care îl ajută să-și 
formeze și să dezvolte personalitatea, prin identificarea și cultivarea aptitudinilor, 
talentelor și înclinațiilor acestuia, precum și prin stimularea creativității de la cea mai 
fragedă vârstă și reprezintă o continuare firească a activității educative din grupă. 

Participarea familiei în procesul educațional reprezintă o condiție pentru 
realizarea activității, părinții fiind nu numai parteneri serioși și activi cât și beneficiarii 
unei munci colective ramificată în diverse servicii de calitate prestate în folosul 
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copiilor. Se cunoaște faptul că aceste activități extrașcolare au un rol foarte important 
în viața copiilor, fiind o bună modalitate ca ei să petreacă timpul liber plăcut și învățând 
lucruri noi.  

De asemenea, e o bună ocazie să socializeze cu alți copii de vârsta lor, să lege 
noi prietenii, în afara școlii sau a cercului de prieteni. Un mediu familiar stimulant 
încuralează învățarea, precum și implicarea parentală în activități comune ca jocul sau 
lectura împreună, ajutorul la teme sau discuția din timpul acestor activitați. Părinții pot 
avea o implicare pasivă, oportunistă sau intruzivă sau există părinți care nu dispun de 
timp suficient sau experiență. În unele cazuri, părinții refuză această implicare, 
neînțelegând importanță creșterii emoționale dintre copil-părinte. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care 
permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite 
în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi 
extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul 
decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor 
sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea 
comportamentală. 

Activitățile extracurriculare, bine pregaăite, sunt atractive la orice vârstă. Ele 
stârnesc interes, produc bucurie, când copiii pot arăta părinților cum se implică, 
facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă necesită un efort suplimentar. Elevilor 
li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să 
se afirme conform naturii sale.  

Copiii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activități se supun de bună 
voie regulilor, asumându-și responsabilități. Dascălul are, prin acest tip de activitate, 
posibilități deosebite să-si cunoască copiii, părinții acestora să-i dirijeze, să le 
influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos obiectivul principal – 
pregătirea copilului pentru viata. 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții 

 
 
 

Prof. înv. preșcolar Toma Mariana Toma 
Grădinița P. P. „Furnicuța” Arad 

 

 “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. 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 
cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o 
coordonare permanentă a întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească 
personalitatea. 
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Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, 
la un nivel superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la 
problemele şi situaţiile ce ţin de integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi 
mobilitate, dar şi de compasiune.  

Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în 
bancă şi în pauze alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a 
participa la o gamă variată de activităţi extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii 
săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul de muncă al părinţilor, ateliere pentru 
activităţi practice/ aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în 
activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală 
sau a comunităţii, activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, 
excursii. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre elevi.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate 
fructuoase. Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și 
democratică formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi.  

Pentru educatoare înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a 
calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a 
părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru 
părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire 
a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea 
complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces.  

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost 
implicați, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii 
educaționale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalității. 
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Parteneriat educațional  ––  
SSUUBB  PPRRIIVVIIRRII  CCAALLDDEE  

  
  

PPrrooff..  TToommiiccii  MMiihhaaeellaa  CCoorriinnaa,,    
CCoolleeggiiuull  NNaațțiioonnaall  BBăănnăățțeeaann  

 

 

 Şcoala ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În şcoală se 
pun bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a 
cărei cerințe se diversifică ȋn permanență. Şcoala trebuie să găsească o punte de 
legatură cu familia, prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn beneficiul copiilor. 

           Nivelul educaţional şcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din 
copilul individualist şi timid, sau invers, introvertit, el se formează după cerinţele 
societăţii, grupului din care face parte, pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca 
profesori avem un rol foarte important în a-l îndruma pe elev 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 şcoală, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului 
copil părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la şcoală. Sunt multe familii 
care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, 
copilul lor este într-un mediu sigur. Aici intervine profesorul care trebuie să aducă la 
cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe elev nu s-
a încheiat fiind preluată de şcoală.  

Rolul şcolii este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor 
copii. Rolul principal rămânând tot familie. 

           Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu 
implicare susținuta a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către 
parinți ṣi realizat printr-o colaborare strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea școlară. 

DDeessccrriieerreeaa  pprrooiieeccttuulluuii  

Scopul proiectului: 

 Familiarizarea părinţilor cu programul zilnic din şcoală şi implicarea acestora în 
activitatea de educare şi formare a propriilor copii în şcoală;  

 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea 
eficientizării relaţiei familie – şcoală – comunitate. 

 Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și 
implicarea lor ȋn formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru 
integrarea lui ȋn viața socială. 
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 Cunoaşterea şi educarea elevilor prin influenţa pozitivă atât a şcolii, 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; 

 

Obiective: 

 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi 
şcoală; 

 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective; 
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu 

persoane abilitate să desfăşoare un proces educaţional; 
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie; 
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării 

unor dezbateri pe teme date; 
 Valorificarea unor experienţe personale; 
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul 

acestui parteneriat. 
 

Grup tinta: Părinţi, profesori, prof. psiholog, elevi;              

Obligaţiile grupului tinta: 

 Dirigintele:  
 - au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să 
stimuleze prezenţa părinţilor; 

- au obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind  cărţi 
şi articole de psihologie ; 

 Părinţi: 
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului  mers 
al parteneriatului şi al materialului utilizat; 

- Să se implice activ în activităţile desfăşurate 

Obligatii comune: 

- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.); 

- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul 
rezolvării situaţiilor de natură educaţională ; 

Durata-1an școlar 

Resurse- umane: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor 

- materiale: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, 
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aparat foto; 
Modalitati de realizare: Şedinţe cu părinţii, Lectorate pe diverse teme,  Activităţi 
desfăşurate împreună cu părinţii,  Expoziţii cu lucrările copiilor,  Serbările realizate în 
diferite momente ale anului 
Implementarea Proiectului : Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un 
material  vizând câteva particularităţi de varstă ale elevului. Părinţii au ascultat cu 
interes expunerile şi şi-au exprimat dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. 
Împreună am realizat o planificare orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul 
parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea copiilor prin influenţa pozitivă a 
celor doi factori educaţionali: şcoală şi familia. 

Monitorizarea şi evaluarea proiectului : Întâlnirile se vor desfăşura lunar, cu o durată 
de aproximativ o ora, timp în care se vor transmite informaţii şi se vor impărtăşi 
experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica viitoare  pentru a 
oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera cotidiană , 
din experienţele personale. 

            Se va pune accent pe o activitate iteractivă ; se vor oferi chestionare, fişe de 
evaluare pentru copii şi de autoevaluare pentru  părinţi; se vor pune la dispoziţie 
publicaţii de specialitate etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor 
şi la finele acestora.  

Diseminarea rezultatelor: Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru 
alcătuirea unui ,,jurnal al părinţilor”. Pentru a imortaliza intâlnirile , vom realize 
înregistrări foto , culminând cu realizarea unui album. Parteneriatul se va face cunoscut 
intregii şcoli, popularizând experienţa pozitivă. 

Finalizarea parteneriatului : Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga 
activitate desfăşurată pe parcursul anului şcolar şi se vor face cunoscute aspectele 
pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor. 

  AAccttiivviittăăţţii  ccuupprriinnssee  îînn  pprrooggrraamm,, planificarea activităţilor cuprinse în program  

Nr. 

Crt. 

Activitatea Perioada 
de 
desfăşurare 

Coordonatori 

De activitate 

Locul de 
desfăṣurare 

1. „Familia la şcoală” – masă rotundă 
cu membrii familiei 

-informarea părinţilor asupra 
necesităţii derulării acestui proiect; 

-stabilirea acţiunilor şi a modului de  
desfăşurare a acestora; 

Septembrie Dirigintele.Părinţii 
sau bunicii copiilor 

 

Sala de clasă 

2. “Îmi cunosc copilul?” 

Dezbatere, chestionare 

Octombrie 

 

Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

3. “Vă invităm la şcoală” Noiembrie Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

1365



 

 activitate deschisă ȋn 
colaborare cu părinții 

 

4. „1 Decembrie” 

Program artistic cu prilejul zilei de 
1Decembrie la care participă 
familiile copiilor; 

Decembrie Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

5. “Părinţi şi copii” 

Lectorat ,Dezbatere 

Ianuarie Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

6. Meseria pe care am ales-o – 

Prezentarea meseriei alese,beneficii 
şi dezavantaje 

Februarie Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

7. Mama mea, dragă şi bună!! – 
activitate cu mămicile 

realizarea unei activităţi cu elevi şi 
mame (pe arii de stimulare); 

Martie Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

8. Sărbători creştine alături de bunici – 
activitate cu bunicile 

realizarea unor activităţi specifice 
sărbătorii după tradiţii şi reţetele 
bunicii. 

Aprilie Dirigintele .Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

9. “Copilul hiperactiv” 

Prezentrea unor referate specifice 
temei propuse .Intâlnirea cu 
psihologul școlii pentru mai multe 
lămuriri 

Mai Dirigintele Părinţii 
sau bunicii copiilor 

Sala de clasă 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1) ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa UNICEF în 
România,2004 

2) Revista – Învăţământul preşcolar – nr. 3-4 / 2004, nr. 3-4 / 2005, nr. 3-4 / 2006, 
nr. 4 / 2007 

3) Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis, Bucureşti, 2002 
4) Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor, 

www.leducat.ro 
5) A,Cosmovici, şi  L,Iacob Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1996. 
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”MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! TRADIȚII ȘI OBICEIURI” 
Activitățile educative în parteneriat cu părinții 

 

 
Profesor pentru învățământ primar: TOMPA ANA - GABRIELA 

LICEUL TEHNOLOGIC TELCIU 
 
 
 

,,Prezența părinților poate transforma cultura școlii.” (S. L. Lightfoot) 

          Punctul de plecare pe tărâmul cunoașterii îl reprezintă trezirea interesului pentru 
activitatea școlară. Încă din primele clase, copilul face un efort uriaș să se adapteze la 
viața școlară. Este lipsit de încredere în propriile forte și, de cele mai multe ori, părinții 
nu conștientizează acest lucru, lăsând o mare parte din responsabilitate în grija școlii.  
          Pentru a veni în sprijinul copiilor, școala trebuie să implice în mod activ familiile 
în activitățile educative, să dezvolte parteneriate cu acestea și să creeze oportunități 
pentru valorificarea experiențelor pozitive dobândite de părinți în educarea copiilor. 
          Trăind într-o societate modernă, cu multe solicitări, cu poveri economice, care 
forțează părinții să lucreze în afara căminului și să petreacă puțin timp cu propriii copii, 
familiile așteaptă sprijin din partea școlii. Copiii sunt trimiși la școală pentru a dobândi 
instrumentele necesare reușitei în viață. Școlile pretind ca familiile să furnizeze copiilor 
sprijinul necesar pentru a crește și a învăța. Astfel, se formează un cerc ce poate fi 
considerat centrul dezvoltării, al dezbaterilor și al obținerii informațiilor de orice 
natură. 
          Indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinții sunt 
parteneri în educația copiilor, rezultatele determină performanța elevilor, o mai bună 
frecventare a școlii, reducerea ratei de abandon școlar și scăderea delicvenței. Copiii și 
părinții pot învăța multe unii de la alții prin comunicare. Dicutând despre importanța 
valorilor morale, părinții își ajută copiii să decidă singuri și să adopte cele mai bune 
soluții. În același timp, părinții pot fi îndrumați în derularea unor acțiuni concrete care 
să vină în sprijinul copiilor, cum ar fi: 

- Să elaboreze programul zilnic al elevului. Locul de studiu trebuie să fie lipsit de 
factori disturbatori. Părinții să încurajeze eforturile copilului, să fie disponibili 
să le răspundă la întrebări și să discute despre ceea ce au studiat.   

- Să citească împreună cu copilul. Performanțele copiilor se îmbunătățesc atunci 
când părinții le citesc copiilor sau îi ascultă cum citesc. 

- Să păstreze legătura cu școala. 
- Să aprecieze efortul copiilor, să-i încurajeze să persevereze. 
- Să discute cu ei. 
- Să le cunoască prietenii și locurile în care își petrec timpul liber. 
- Să-i sprijine în activitățile extracurriculare.  

Școlile ar trebui: 
-să se implice în elaborarea unor parteneriate durabile între profesori și familie; 
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-să extindă colaborarea cu familia la toate aspectele care pot contribui la realizarea 
unităţii de cerinţe şi acţiune pedagogică;  
-să ia în considerare opinia părinţilor în procesul de planificare a tematicii şedinţelor 
cu părinţii; 
-să stimuleze activitatea Comitetului de părinţi şi implicarea sa în elaborarea, 
implementarea şi monitorizarea planului de dezvoltare a şcolii;  
-să organizeze activităţi de consiliere pentru părinţi;  
-să implice părinţii în activităţile administrative ale școlii;  
-să implice părinţii în anumite activități desfășurate în școală;  
-să creeze condiţii şi să diversifice formele de comunicare cu părinţii; 
-să iniţieze programe de educaţie pentru părinţi etc. 
          Un parteneriat între școală și familie înseamnă găsirea în comun a unei soluții 
care să corespundă atât intereselor copilului și familiei cât și școlii și societății. Opiniile 
și atitudinile copiilor sunt influențate de modul în care sunt prezentate, comentate, 
argumentate informațiile de către părinți.   
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Pescaru, Băran, Adina, ,,Parteneriat în educație”, Editura Aramis Print, 
București, 2004 

2. Robu, Maria, ,,Empatia în educație”, Didactica Publishing House, București, 
2008 
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 ROLUL ȘI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE                                
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

 
 
 

PROF. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - TOTOIAN MONICA IULIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIUGUD – CIUGUD, JUD. ALBA 

 

 

În dicționarul limbii române, termenul de 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 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 cadre didactice; 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 cadrele didactice 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, 
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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; Învățătoarea 
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 școlii .  

În acest proces de colaborare, rolul conducător îl are cadrul didactic. El 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 școală şi 
familie, în sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului  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  cadrul școlii pierde 
din importanţă şi eficienţă în condiţiile în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică 
programul educativ desfăşurat în cadrul unității de învățământ. 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 școlarilor în 
activităţi. Teme precum: “Toamna, mândră darnică! ”,“Crăciunul în inimile noastre”, 
“1 Martie - Mărţişor”, “1 Decembrie-Ziua Națională a României”, “Vizită la Muzeul 
Unirii din Alba Iulia”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 am constatat 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 am avut în vedere 
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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. 

Excursiile tematice sunt deasemenea evenimente cu o importanță deosebită în 
activitatea elevilor și a familiilor acestora.Elevii interacționează unii cu alții și 
dezvoltă prietenii, socializează și impart experiențe de viață.Imi place să organizez 
excursii si să îi implic pe părinți în alegerea destinațiilor și a potențialului turistic al 
acestora. 

Am organizat excursii la Sibiu, am vizitat Dumbrava cu grădina zoologică, 
Muzeul Brukental, Astra, Centrul Vechi, Târgul de Craciun etc. 

O altă excursie a fost la Deva-Hunedoara-Prislop, o destinație cu multe obiective 
de o rară frumusețe: Cetatea Devei, Muzeul Aurului, Castelul Huniazilor, Centrul 
Spiritual Prislop etc. Toate aceste excursii au închegat prietenii între elevii clasei și 
alți elevi, au creat amintiri de neuitat! 

În concluzie, parteneriatele cu părinții, activitățile extracurriculare și alte 
asemenea activități școlare contribuie în mare măsură la creșterea gradului de 
implicare al părinților și la realizarea obiectivelor propuse între principalii factori din 
educație: școala și familia. 
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Poveste de Crăciun 
 în clasa pregătitoare 

 
 
 

prof. înv. primar Trântor Codruţa 
Scoala Gimnazială nr. 21 Sibiu – jud. Sibiu 

 

 

 “Din nou emoţii de început, alţi prichindei care mă vor privi cu ochişori 
întrebatori şi plini de curiozitate.” Astea erau gândurile unui început în septembrie.  

Şi nu ştiu când şi cum, dar timpul trece uşor – uşor şi am ajuns aproape de 
vacanţă de iarnă. Micii prichindei sunt deja obisnuiţi cu mine, dar ce este mai important 
se obişnuiesc cu statulul de elev. Ȋn spate există a treia echipă, părintii, fără de ei nu aş 
putea avea echipa completă. Suntem un trio elev- părinte - cadru didactic, nu ştiu daca 
ordinea este corectă, dar este un trio care prin înţelegere şi colaborare putem răsturna 
munţii. 

Aici intervine însă o programă, care trebuie parcursă şi … acum la început de 
drum singura cale prin care putem atinge succesul este prin joc. Jocul de orice fel, în 
orice moment, oricum şi oricând, dar prin care putem să atingem şi vârful munţilor. E 
vârsta când trebuie să ne jucăm, când jocul trebuie privit ca un partener de nădejde în 
orice moment de activitate sau în moment de relax.  

Am reuşit astfel să împodobim bradul din clasă afland prin joc rezultatele unor 
adunări si scăderi, apoi aşezând globul în brad acolo unde era rezultatul plasat. Am 
reusit să realizăm un lanţ din hârtie glasată jucandu-ne şi decupând în echipe după ce 
am aflat prin joc câte se ascund într-un săculeţ. Şi uite aşa am realizat chiar şi un mic 
moment artistic pentru părinţi care prin joacă şi joc a fost vizionat de către aceştia în 
online.  

Rezultatul a fost că toţi elevii au reuşit să participe la mica serbare, să spună o 
mică strofă braduţului împodobit şi toate fără emoţii. Cum? Şi de ce? Pentru că părinţii 
erau dincolo de camera, iar micii prichindei erau doar cu doamna învăţătoare şi se jucau 
în faţa braduţului pentru a-l face fericit.  

Si cel mai frumos este că …. îi privesc cu drag pe fiecare în parte, îi privesc apoi 
pe toţi şi le sorb inocenta din ochişori, această vârsta în care ei cred orice li se spune: 
ca bradutul se bucura de cee ace aude, ca Mosul asculta la fereastra etc. Sunt minunaţi! 
Cum să nu iubeşti acestă meserie care te încarcă de tinereţe şi veselia lor, care te face 
să zâmbeşti oricât de trist e în jurul tău totul. Şi vreau nu vreau devin şi eu piesă din 
joc alături de micii mei elevi, părinţii intra şi ei în jocul nostru şi încet-încet creştem , 
ne dezvoltăm, învăţăm şi ne trezim ca suntem mari.  

Am incercat să scriu altceva decât ce poate fi jocul ca teorie, am încercat să 
surprind ceea ce înseamnă jocul acum, în acest moment în care mă aflu şi sunt, alături 
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de elevii de clasa pregătitoare, pe care încerc să îi cunosc, să îi formez şi peste 5 ani să 
fie pregătiţi pentru alta etapă a vieţii. Ce este important ca alături de micii  mei elevi 
sunt şi eu copil, mă joc şi asta mă menţine tânără.  

Totul începe încet şi frumos, dar cel mai important începe cu magie. Când spui 
sărbători te gândeşti la frumuseţe, căldură, zăpadă şi magie. 

Fiind cadru didactic, mă hranesc cu ceea ce copii emană….. pe lângă zâmbetele 
lor fericite din acestă perioadă, mă hrănesc cu puritatea şi naivitatea pe care ei o au în 
perioada minunată a sărbătorilor şi care pe noi cadrele didactice ne întineresc.  

Ce bine e să fi copil? Şi atunci cum să nu participi şi tu alături de ei la această 
magie. Confecţionăm împreună ghetuţele Moşului Nicolae şi suntem fericiţi când în 
ele găsim, şi la şcoala câteva dulciuri, mai puţine ca la şcoală moşul aduce la fel pentru 
toţi copiii. Dar cum să ratezi tu, cadrul didactic acele zâmbete unice din fiecare an ale 
elevilor tăi care savurează bombonica pe care Moşul Nicolae o lasă cu dedicaţie. Şi 
atunci poţi să îi dedici şi moşului o poezie care sigur îl face fericit. Să nu uităm că toate 
aceste zâmbete le primim gratis şi pline de sinceritate. 

Apoi… pregătim Scrisoare către Moş Crăciun şi acolo în ea, noi cadrele 
didactice, aflăm tot ceea ce visează minunaţii noştri elevi. Citim, oftăm... şi ştim că 
poate cumva şi de undeva Moşul le va dărui fiecăruia ce îşi doreşte. Îi învăţăm pe elevi 
să accepte tot ceea ce Moşul le va dărui pentru că “e de la Moşul.  

Si cum să nu fim invidiaţi pentru meseria noastră care se hrăneşte cu zâmbete şi 
care oferă fericire. Şi totul e magic aşa suntem şi noi alături de elevii noştri. Zâmbim o 
dată cu ei, creştem o dată cu ei, dar cel mai important suntem atât de fericiţi alături de 
ei.  

Frumos şi magic, atât ar trebui să rămână în urma sărbătorilor. Dar cel mai 
important orice am desfăşura în preajma sărbătorilor de la activitataa didactică până la 
serbare sau orice tip de proiect, important este finalul ….. 

Magia Sarbatorilor de Iarna! 
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PARTENERIATUL ,,FAMILIE - ȘCOALĂ”  
ÎN REUȘITA EDUCATIEI INCLUZIVE 

 

 
TRAȘCĂ DANIELA NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE TUTEA” BOTENI 
 

 

Educaţia integrată se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului 
de masă a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, 
intelectuale sau de limbaj , defavorizaţi socio-economic şi cultural, copii din centrele 
de asistenţă şi ocrotire , copii cu uşoare tulburări psihoafective şi comportamentale, 
copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării 
armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii acestora. 

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. 

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 învîţa 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. 

Pentru o mai eficientă susţinere a şcolii incluzive din partea familiilor, membrii 
acestora trebuie să satisfacă un minimum de cerinţe: 

-să participe activ la toate activităţile şcolii şi să se implice în promovarea practicilor 
de integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale la toate nivelurile vieţii sociale. 
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-să fie modele de acţiune şi comportament în acceptarea şi susţinerea integrării 
persoanelor cu cerinţe speciale din comunităţiile lor. 

-să sprijine profesorii în alegerea unor strategii realiste cu privire la evoluţia şi formarea 
copiilor în şcoală şi în afara ei . 

-să fie parteneri sinceri de dialog si să accepte fără rezerve colaborarea cu echipa de 
specialişti care se ocupă de educarea  şi recuperarea copiilor lor, urmărind  împreună 
progresul  înregistrat de copil în diverse situaţii de viaţă. 

-să colaboreze cu alţi părinţi în grupurile de suport ale părinţilor şi să împărtăşească şi 
altora experienţele personale cu propriii copii la activităţile desfăşurate în mijlocul 
familiei. 

-să fie convinşi de avantajele oferite de şcoala incluzivă copiilor cu cerinţe speciale şi 
să accepte fără resentimente eventualele limite impuse de gradul şi complexitatea 
deficienţelor acestora. 

             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; 

             Şcoala incluzivă şi toate cadrele didactice trebuie să creeze un mediu primitor 
pentru implicarea familiei în recuperarea , adaptarea şi integrarea propriului copil cu 
cerinţe speciale, prin: 

-solicitarea tuturor familiilor cu copii care prezintă cerinţe educaţionale speciale să 
participe la aplicarea programului educaţional propus; 

-recunoaşterea cerinţelor şi drepturilor familiilor de a alege dacă, în ce măsură, cum şi 
când pot participa la cât mai multe activităţi, pentru continuarea lor acasă; 

-includerea familiilor, în mod obişnuit şi consecvent, în schimbul de informaţii despre 
copil; 

-identificarea resurselor din cadrul programului educaţional  al elevilor cu cerinţe 
speciale prin care se pot sprijini activităţile părinţilor; 

-anunţarea familiei în legătură cu activităţile propuse în programul recuperator  şi 
completarea  lui la solicitările părinţilor; 
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-informarea familiilor despre schimbările survenite în cadrul programului; 

-acceptarea feed-backului primit de la familie ca informaţii utile în ameliorarea 
programelor destinate educării şi recuperării elevilor cu CES. 

Pentru a putea să ne atingem obiectivele prevăzute, putem determina, împreună 
cu părinţii, metodele de comunicare: 

• Întâlniri individuale periodice, în cadrul cărora vom analiza evoluţia dezvoltării 
copilului, vom 

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. În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă 
valorizat în rolul său, se poate centra pe observaţiile asupra copilului său. Îi putem oferi 
diverse materiale pentru a-şi îmbogăţi cunoştintele şi dezvolta capacităţile parentale. 
De aceea, aceste întâlniri au un profund caracter de confidenţialitate. 

• 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,  prin exersarea amenajării 
spaţiilor, a comunicării cu copilul, prin observarea atentă a acestuia într-un alt context 
decât cel de acasă. 

• Completarea unor fişe de observaţie la domiciliul copilului. În funcţie de 
domeniile de dezvoltare ale copiilor, de abilităţile parentale ale părinţilor sau în funcţie 
de intenţionalitatea de programare a activităţilor cu acesta şi cu părinţii săi, putem să 
elaborăm fişe personalizate pentru fiecare familie (fişe care să determine itemi 
principali în ceea ce priveşte: organizarea camerei copilului; tipuri de reacţie în timpul 
somnului, al servirii mesei; descrierea sociogramei relaţionale a copilului în raport cu 
membrii familiei). Astfel, părinţii se vor simţi competenţi în statutul lor de părinte şi 
responsabilizaţi să participe activ în viaţa copilului lor. 

•            Un program de vizite la domiciliu.  Vizita la domiciliu este investită adesea cu 
un puternic rol evaluativ, care se adresează părintelui şi este destul de dificil să accepte 
acest lucru. Important este ca părintele să nu resimtă aceste vizite ca abuzive, ci ca 
modalităţi de colaborare partenerială, pentru a determina un răspuns cât mai adecvat 
nevoilor de dezvoltare ale copilului lor. 

• Comunicarea la distanţă ia forma unor convorbiri telefonice sau prin poşta 
electronică. Sunt utilizate în perioadele în care părinţii nu au timpul disponibil de a 
participa la toate întâlnirile organizate, când serviciul lor presupune deplasări etc. 
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Acestă formă de comunicare este complementară comunicării directe, dar nu o 
înlocuieşte pe aceasta. 

• Organizarea unor întâlniri de grup cu părinţii, se adresează nu doar unei familii, 
ci mai multor familii care au acelaşi tip de problematică sau care au depăşit acelaşi tip 
de problematică 

Dezvoltă un sentiment de apartenenţă la comunitatea școlii, sentiment important pentru 
părinte, generând implicarea în viaţa instituţiei. 

• Este bine să avem întâlniri cu scop „administrativ“, de tipul „Comitetului de părinţi“, 
să-i încurajăm să participe la programarea şi gestionarea vieţii derulate în cadrul 
serviciului. În acelaşi sens, pentru preluarea unui feed back despre noi şi instituţia 
noastră, putem pune în practică un sistem de comunicare de tipul „Caiet de sugestii“ 
sau „Mesaje de la şi pentru părinţi“ 

              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. 
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          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 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. 

          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.  
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ACTIVITĂȚI DE CRĂCIUN 
 
 

Prof. înv. primar TRITEAN DANIELA ALEXANDRA 
Școala Gimnazială ”IULIU HAȚIEGANU”, Cluj-Napoca 

 
 

 

Sărbătoarea Crăciunului este, probabil, cea mai iubită și cea mai așteptată 
sărbătoare a anului. Crăciunul reprezintă, pe lângă o sărbătoare creștină, o perioadă a 
tradițiilor și a obiceiurilor transmise din generație în generație. Colindul, bradul 
împodobit, scenetele cu motive religioase și mesele bogate sunt nelipsite în toate 
colțurile României, Tocmai din acest motiv Crăciunul este numit și sărbătoarea 
familiei. 

De la începutul lunii decembrie, pentru marcarea acestei sărbători, se pot 
organiza diferite activități care să facă așteptarea mai frumoasă, să sporească bucuria 
și entuziasmul celor care iubesc această perioadă a anului, să-i confere acea aură de 
magie unică.  

Iată câteva idei de activități: 

1. Pregătirea de decorațiuni de Crăciun: 

Există numeroase posibilități de a crea decorațiuni de Crăciun din elemente simple, 
naturale sau pe care le putem recicla, dându-le o nouă viață: 

 coronițe din conuri de brad, crenguțe de brad, nuiele, pe care se pot atașa diferite 
globuri mici și alte decorațiuni de brad; 

 felinare din borcane ornate cu fulgi de zăpadă, conuri de brad, steluțe sau pictate 
de către copii, luminate pentru a aduce lumină și căldură; 

 figurine din ipsos cu forme și motive de Crăciun, pictate de copii; 
 podoabe din hârtie diferită pentru bradul de Crăciun al clasei, care va vesti 

apropierea Crăciunului; 
 globuri din sfoară; materiale necesare: sfoară, balon, aracet. 

Materialele pot fi procurate făcând o plimbare afară sau în pădure pentru a aduna 
cele necesare: conuri de brad, nuiele, crenguțe de brad, crenguțe cu boabe de măceșe, 
ghinde sau colectarea pe parcursul anului de materiale reciclabile: hârtie de ambalat 
cadouri, capace, borcane. Decorațiunile, odată realizate, vor fi așezate în diferite colțuri 
ale clasei, astfel încât să se resimtă atmosfera Crăciunului. 

2. Sărbătoarea bradului de Crăciun: 

Cu mireasma proaspătă a cetinei de conifere, bradul a devenit cel mai important 
simbol al ritualurilor de Crăciun. 

O zi poate fi dedicată acestei teme prin crearea unei atmosfere de sărbătoare, 
pornind de la organizarea diferită a sălii de clasă, servirea de ceai și biscuiți, zi fără 
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manuale și caiete. Bradul va fi elementul central, toate activitățile deșfășurându-se în 
jurul lui. 

 Prezentarea documentarului: Istoria bradului de Crăciun 

https://www.radioromaniacultural.ro/documentar-istoria-bradului-de-craciun/ 

 ”Amintiri de Crăciun”: prezentarea orală sau scrisă (în funcție de vârstă) a 
obiceiurilor din familie legate de sărbătoarea de Crăciun;  

 Teatru de umbre și marionete: interpretarea scenetei ”Nașterea lui Iisus” folosind 
marionete pe suport, scenă, lampă; copiii vor interpreta rolul personajelor din 
scenetă și vor manipula păpușile. Pentru a fi implicați cât mai mulți copii, mai 
ales în clasele mai mari, fiecare rol poate fi atribuit la doi elevi: 
citirea/interpretarea rolului și animația/manipularea păpușilor; 

 Joc: ”Cuvinte magice”: numele copiilor vor fi scrise pe hârtie sub formă de 
globulețe; fiecare copil va extrage câte un bilețel cu numele unui coleg; va trebui 
să scrie pe globuleț trei calități ale colegului respectiv și îl va așeza în brad. 
Fiecare copil își va găsi bilețelul globuleț cu numele lui, iar colegul care a scris 
calitățile va motiva alegerea acestora. Acest joc are rolul de a dezvolta empatia, 
a încrederii în ei și în ceilalți, consolidarea relațiilor personale și de grup.  

 Multe dintre activitățile prezentate pot fi realizate ascultând în fundal colinde și 
cântece de Crăciun. Dar poate fi și o activitate de sine stătătoare, în care să îi 
învățati pe cei mici un colind cu care, după tradiția noastră, să meargă la colindat. 
Pentru că situația actuală din pandemie nu ne permite să organizăm în sala de 
clasă activități și cu părinții, putem face un video cu urări colective sau 
individual  și cu colinde pe care să îl trimitem online. 

 Împodobirea bradului de Crăciun: cea mai mare bucurie și satisfacție a copiilor 
este atunci când bradul este împodobit cu podoabe realizate de ei, într-o 
atmosferă de sărbătoare. Bradul de Crăciun este cel mai îndrăgit obicei al 
sărbătorilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se asociază, și anume: dragoste, 
bucurie, fericire, împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…! 

3. Pregătirea de cadouri pentru cineva mai puțin norocos: în această perioadă putem 
pregăti împreună cu copiii cadouri în cadrul campaniilor care se organizează, 
povestindu-le de ce sunt importante aceste acțiuni. Copiii vor sorta și vor decide care 
jucării sau haine vor vrea să le ofere altor copii, care au nevoie de ele.  

4. Pregătirea de felicitări pentru părinți și bunici: operele copiilor vor bucura cu 
siguranță inimile părinților și bunicilor. Marea surpriză va fi că aceste felicitări vor fi 
trimise prin poștă. Cine va verifica zilnic poșta în așteptarea acestora? 
Copiii…bineînțeles! În așteptarea surprizelor! 

5. Luminițe de sărbătoare: este o activitate care poate fi organizată în parteneriat cu 
părinții. De sărbători orașele se îmbracă în haine de sărbătoare, fiind încununate în mii 
de culori strălucitoare. O plimbare în oraș seara, pentru a vedea luminițele, bradul 
împodobit, ne va ajuta să simțim și mai bine atmosfera Crăciunului. Și dacă există și 
un târg de Crăciun sau un patinoar, imaginea va fi întregită. 
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SERBĂRILE, ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE                                              
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
 

PROF. TROFIN DANIELA,  
GRĂDINIŢA GRUMĂZEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ 

 

 

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. 

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. 

 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 din 
momentul pregătirii serbării, 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. 

  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 
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naşterii lui Iisus, bucuria aşteptării darurilor de Crăciun şi a celor puse de Moş Nicolae 
în cizmuliţe,  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.                                                                                                               

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. 

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.  

           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. 
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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 
sărbătorile de iarna reprezintă un mijloc eficient de educare, de influenţare formativă a 
copiilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor context 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 parcurs 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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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE IARNĂ 
 
 

 
PROF. ÎNV. PRIMAR, TRUICAN CAMELIA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13, TIMIȘOARA 

 

 

 Iarna este anotimpul preferat al copiilor. Pentru ei iarna este anotimpul bucuriei, 
al sărbătorilor, colindelor. 

Prima sarbătoare este Sfântului Nicolae, una dintre cele mai îndrăgite sărbători 
ale iernii. 
Moș Nicolae este așteptat cu nerăbdare de către copii, care au datoria ca în seara de 
ajun să-și curățe și să-și pregătească ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae să le poată 
umple cu daruri. Există însă și posibilitatea ca moșul să nu fie întotdeauna darnic dacă 
copii nu au fost cuminți în decursul anului, aducându-le o nuielușă. 
  Sfântul Nicolae e milostiv față de săraci, ajută văduvele, orfanii și dăruiește bani 
tuturor oropsiților, este protector al copiilor, fiind primul moș darnic care le face 
acestora cadouri odată cu venirea iernii. 

O altă tradiție importantă o reprezintă împodobirea bradului de Crăciun. 
Se spune despre brad că este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde tot 
timpul, simbolizându-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu. 
Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, simbol 
al stelei care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre această stea se spune 
că aduce noroc și duce la îndeplinire dorințele. 

Tăiatul porcului sau Ignatul este una dintre cele mai mari sărbători de iarnă și se 
sărbătorește în fiecare an pe 20 decembrie. Acum începe perioada sărbătorilor de iarnă, 
care impune interdicții specifice cusutului, torsului și spălatului. 
În ajunul tăierii porcului de Ignat, în unele regiuni ale țării se păstrează obiceiul de a 
fierbe grâu în fiecare casă, grâu pe care stăpânul casei trebuie să-l tămâie și să-l 
binecuvânteze. Toți ai casei trebuie să mânce din acest grâu, iar ceea ce rămâne se 
aruncă dimineața la păsări. Numai așa vor fi cu toții feriți de necazuri și supărări. 
Alte obiceiuri cer ca înainte de a începe sacrificiul, porcul să fie însemnat cu o tăietură 
în formă de cruce pe frunte şi pe spate, zicându-se: În numele Tatălui, al Fiului şi al 
Sfântului Duh. Amin! 

Ziua de 23 decembrie este cunoscută în calendarul popular sub denumirea 
de preziua Ajunului sau ajunul Ajunului.  
După miezul nopții gospodinele pregătesc masa de Ajun, o masă pregătită pentru 
sufletele morților și încarcată cu alimente de post (grâu fiert, turtă, pâine, fasole bătută, 
prune fierte, etc). După sfințirea mesei de Ajun de către preot, în dimineața zilei de 24 
decembrie alimentele vor fi împărșite membrilor familiei, cât și vecinilor. 
În seara de 23 spre 24 decembrie, după miezul nopții și până la ziuă, se obișuiește 
ca cetele de copii să meargă la colindat cu “Moș Ajunul”, “Bună dimineața la Moș 
Ajun” și “Nețalușul”. Aceștia strigă pe la casele gospodarilor “Bună dimineața la Moș 
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Ajun!”, ”Ne dați ori nu ne dați?”, iar stăpânii caselor le dau covrigi, mere, nuci, 
colindețe sau, mai nou, bani. În Transilvania colindătorii sunt considerați aducători de 
fericire și noroc. 
Se spune că în Ajun de Crăciun cerurile se deschid, dar această minune nu poate fi 
văzută decât de oamenii credincioși și buni la suflet. 

Un obicei care se întâlnește în multe regiuni ale țării este ca în ziua de Ajunul 
Crăciunului, preotul, dar și cântăreții bisericești să umble cu icoana nașterii lui Iisus 
Hristos. 

Ajunul Bobotezei în calendarul popular precede sărbătoarea propriu zisă, 
a Bobotezei și este chiar mai importantă decât sărbătoarea în sine. 
Ajunul Bobotezei se serbează prin post, deoarece se spune că cine va posti in ajun de 
Bobotează va avea noroc tot anul. 
Totodată în această zi de ajun există tradiția conform căreia preotul va trece pe la toate 
casele cu „Iordanul” sfințind atât gospodăriile, cât și pe locuitorii acestora. 
În noaptea de Bobotează se deschid cerurile, iar celui care vede acest lucru, Dumnezeu 
îi îndeplinește dorințele. 

Boboteaza este o sărbătoare creștină care se celebrează anual la 6 
ianuarie, înaintea sărbătorii Sfântului Ion. De asemenea, Boboteaza marchează 
încheierea sărbătorilor de iarnă, fiind o sărbătoare a purificării naturii, a apelor de 
forțele răului. 

Boboteaza reprezintă, de fapt, sărbătoarea dedicată botezului Domnului în apa 
Iordanului.  
În această zi există tradiția conform căruia preoții sfințesc toate apele din care oamenii 
vor lua, mai apoi, pentru a stropi gospodăriile, casele și animalele, păstrând restul apei 
în sticle, pentru leac. 

În satele și orașele traversate de râuri există obiceiul ca preoții să arunce crucea 
în apa înghețată, iar tinerii curajoși au datoria de a o scoate la mal. Se spune, conform 
tradiției și credinței că cel care va face asta va avea parte numai de bine și va fi ferit de 
toate bolile. 
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Implicarea parinţilor în activităţile educative 
 

 
      Prof. înv. primar Tudor Ioana 

     Liceul Teoretic ,,Ion Gh. Roşca” 
Osica de Sus, Jud. Olt 

 

 

Activităţile educative au un rol important în dezvoltarea şi educarea copilului pe 
plan cognitiv, emoţional, moral, estetic. 

În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . 
Motivele realizării acestor parteneriate sunt: necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe 
în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului, dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, 
mai târziu, în viaţă. 

Fiecare copil este unic, acest fapt fiind determinat de particularităţile individuale 
precum şi de influenţele socio-culturale ale comunităţii în care trăieşte şi se dezvoltă. 
Pentru a realiza un parteneriat eficient şcoală-familie este indicat ca învăţătorul să 
implice părinţii în anumite activităţi instructive-educative în care aceştia să fie ajutaţi 
să-şi cunoască copiii, să le identifice nevoile şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor 
armonioasă. 

O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. 
Părinţii sunt, în general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se 
desfășoară 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. 

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. Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, 
beneficiari sunt elevii. 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. 

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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Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme : 
comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, 
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 
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Proiect educațional „Tradiții și obiceiuri”-  
Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

Activitățile online alături de părinți 
 
 

Prof. înv. preșc. Tudor Lucia 
Grădinița cu P. N. nr. 10, Ploiești, Prahova 

 
 
 Și anul școlar 2021-2022 a început cu aceleași restricții din punct de vedere 
epidemiologic de până acum, printre acestea numărându-se faptul că părinții 
preșcolarilor nu au voie să intre în grădiniță, limitându-se, astfel, posibilitățile de 
organizare a activităților în parteneriat cu familia. Totuși, adaptarea copiilor la 
programul și colectivul grădiniței s-a făcut mai ușor datorită faptului că părinții i-au 
lăsat din prima cu educatoarele și colegii.  
 Din punct de vedere al organizării, prima ședință am ținut-o cu părinții față în 
față în sala de grupă (pentru a-i cunoaște și a le arăta unde vor sta cei mici) înainte de 
începerea anului școlar, iar ședințele următoare s-au realizat online, prin intermediul 
platformei Google Meet. 
 Pentru a-i ține la curent pe părinți cu ceea ce fac copiii lor zi de zi, alături de 
colega mea de grupă, am convenit să postăm pe grupul de WhatsApp poze și filmulețe 
din timpul activităților, cât și lucrările realizate de preșcolari. Astfel, părinții pot vedea 
ce a făcut copilul lor în fiecare zi și a fost mai ușor să comunicăm cu aceștia evoluția 
preșcolarului și necesitățile acestuia. Și consilierea părinților am realizat-o tot online, 
prin intermediul Google Meet sau WhatsApp, în urma discuțiilor cu părinții. Aceștia 
au considerat că programul lor nu le permite să vină la grădiniță și preferă sa intre 
online. 
 În fiecare lună, în afară de activitățile de zi cu zi, activitățile opționale, 
extracurriculare și cele din cadrul proiectelor educaționale am realizat și activități în 
parteneriate cu părinții și i-am invitat pe aceștia să vizioneze online diferite activități, 
precum ședința foto de început de an, petrecerea de Halloween și serbarea de Crăciun. 
Tot în parteneriat cu părinții am realizat și activități practice prin intermediul platformei 
Google Meet: decorațiuni de Crăciun, ghetuța lui Moș Nicolae, macheta Nașterii 
Domnului și am făcut repetiții pentru serbare. 
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 Toate aceste activități pe care le-am desfășurat cu părinții și în care am încercat 
să îi implicăm, indiferent de situația pandemiei și a regulilor stricte, au rolul de a crea 
o legătură puternică între noi, educatoarele, și părinți, totul pentru buna stare a copiilor 
lor. Cu cât părinții vor fi mai implicați în activitățile de la grădiniță, cu atât va fi mai 
ușoară colaborarea cu aceștia în vederea dezvoltării optime a copiilor. 

 Până când situația epidemiologică din țară nu ne va permite întâlniri fizice în 
sala de grupă, vom continua în formulă online și vom face tot ce ne stă cu putință să 
creăm un parteneriat prosper alături de familiile copiilor. 
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Parteneriatul școală-familie,  
doi parteneri - un singur beneficiar, elevul 

 
 
 

Prof. Tudor Monica-Alina  
Liceul Tehnologic „Petre Baniţă” Călăraşi 

 
 

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 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. 

 
Familia, în orice societate, joacă rolul cel mai important în formarea și 

socializarea copilului deoarece ea reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia 
sunt satisfăcute nevoile sale psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său 
ciclu de creștere și dezvoltare fiind astfel primul său intermediar în relațiile cu 
societatea. Privită ca nucleu social, familia este prima care influențează dezvoltarea 
copilului deoarece își pune amprenta pe întreaga sa personalitate iar trăinicia 
edificiului depinde de calitatea temeliei. În altă ordine de idei, rolul familiei este acela 
de a pregăti copilul pentru viață oferindu-i cel mai potrivit cadru în care să își formeze 
principalele deprinderi, pentru transmiterea principalelor cunoștințe asupra realității 
și pentru formarea primelor principii de viață. 

 
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 trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea 
maximă a fiecărui individ prin mai rațională stimulare intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Avem în vedere că 
şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală a 
copiilor și adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această 
responsabilitate se consideră pe ele însele și elevii lor ca parte a sistemului social ce 
include familiile și comunităţile. 
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Când şcolile şi familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 
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. În ceea ce priveşte relaţia școală-
familie se impun deschideri oferite părinţilor privind aspectele şcolare, 
psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc. 

 
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 și, mai târziu, în viață. 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 şi familii 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 şi pot crea un mediu mai sigur în şcoli. 

 
Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu 

anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. 

 
La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 

opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre 
calitățile și defectele lor.  

Elevii dobândesc nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru 
părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În felul acesta punem fiecare elev în 
situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, 
făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la bun 
sfârșit a tuturor activităților. 

 
Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi 

în măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele 
formative legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitate, 
responsabilitate, demnitate, solidaritate, atitudini civice şi mai ales să reducă cât mai 
mult traseul de la normă la comportament.  

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind 
din mediul familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi 
contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i 
desăvârşească personalitatea. În   programele în care părinţii sunt implicaţi, elevii au 
performanţe mai mari la şcoală decât în aceleaşi programe, dar în care părinţii nu 
sunt implicaţi.  
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Gradul de implicare al 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. 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. 

 
 

Bibliografie: 
 

1. MUREȘAN, V., Valorile și criteriile eficienței, București, Editura Politică, 
(1986) 

2. INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Management educațional 
pentru instituțiile de învățământ. Parteneriat și implicare comunitară, 
București, ISE-MEC, 2001 

3. NECULAU, A., BONCU, ȘT., Perspective psihosociale în educație, Iași, 
Editura Polirom, 1998 

4. STOLTZ, G., Eșec școlar – risc de eșec social, București, Editura Victor, 2000 
5. MOISIN, Anton, Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 

1995 
6. BOROŞ, Maximilian, Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de 

pedagogie, Maramureș, 1994 
  

1392



 

 

MAGIA SĂRBĂTORILR DE IARNĂ 
 

 
Tudori Vasilica, prof. vioară,  

Liceul de Artă, Sibiu 

 
 A devenit o tradiție la noi în școală ca in ultima zi de cursuri a lunii decembrie, 
dimineața, după ore, să se organizeze în holul școlii un mic program de colinde. În 
fiecare an, doamna profesoară de religie pregătește un grup de fete talentate și 
frumoase, îmbrăcate în costume populare alb-negru, cu brâu de tricolor. Ele cântă la 
unison și curat, câteva colinde autentice din zona noastră folclorică. 

 La acest moment muzical am atașat alte numere muzicale și am alcătuit o 
Serbare de Crăciun pentru anul 2021, an în care pandemia nu s-a încheiat. Pentru a 
evita aglomerația, am structurat serbarea pe cicluri de învățământ: ciclul primar de le 
ora 10, ciclul gimnazial de la ora 11, iar liceul de la ora 12. 

 

Am inițiat o listă unde am invitat elevii școlii sub îndrumarea profesorilor lor să 
se înscrie cu o activitate sau lucrare muzicală. M-am gândit și la activități, adică poezii, 
scenete legate de acest eveniment, mai ales pentru elevii din clasele mici. 

Tematica a fost Crăciunul dar pe lângă colinde s-au înscris multe lucrări 
muzicale din repertoriul clasic încât la elevii mari a fost un adevărat Concert de 
Crăciun. 

Am alcătuit un program în care mereu se auzeau colinde. Alături de colindele 
cântate de corurile structurate pe cicluri de învățământ, s-a cântat și Bach, Paradisi, 
piese romănești și alte piese muzicale specifice instituției noastre de învățământ.  

Au fost cuprinși toți elevii înscriși. Nu am tipărit program de sală. Am avut o 
listă care cuprindea ordiniea intrării. Nu s-a făcut nici o prezentare a numerelor, ci 
elevii au intrat pe scenă, pur și simplu. Nu am avut scaune pentru public.  
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Trailović Enea Christian clasa a XI-a interpretează la această serbare Lăutarul 
de G.Enescu  

 

Ne-am bucurat cu toții de apropiata sărbătoare a Crăciunului, de zilele de vacanță 
ce vor urma, de plăcerea de a cânta în public, de viața care continuă. 
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Crăciun în Banat cu obiceiuri din străbuni 

 
                                         

Prof. Tundrea Cristina-Roxana 
LPS Banatul Timișoara, jud. Timiș 

 
 

     Banatul răsună de colindători 

De Crăciun în Banat, veți descoperi tradiții unice și o atmosferă de sărbătoare 
specifică satelor de bănățeni din Caraș-Severin și Timiș! 

Cel mai important obicei în satele din Banat este mersul la colindat, obicei 
păstrat și în zilele noastre. La colindat merg atât copii, cât și cete de tineri. 

În seara de Ajun sau în prima zi de Crăciun, copii merg cu ”Steaua”, 
vestind Nașterea Domnului. Totodată amintesc de astrul călăuzitor care a fost urmat de 
cei trei păstori, ce au ajung la ieslea, unde Mântuitorul s-a născut. 

Un alt obicei străvechi este ”Viflaimul” sau ”Irozii”, ce reprezintă o scenetă, prin 
care copii refac povestea nașterii Domnului. De asemenea, în unele locuri 
bănățene, toți săteni ies pe ulițele satului la colindat și intră la fiecare casă, vestind 
Nașterea Domnului. 

Tradiția de prin sate spune că, cel care va primi colinda va fi binecuvântat de 
Dumnezeu și va avea noroc și bunăstare tot anul. Superstițioși spun că dacă prima 
persoană care intră în casă de Crăciun este bărbat este semn de bun augur. 

Tot în Banat este tradiția ca de Crăciun să fie aruncate, de către cel mai vârstnic 
membru al familiei, boabe de grâu în fața colindătorilor, ca recoltele să fie bogate anul 
viitor 

 
Colindul Dubașilor – obicei unic în Banat 
  

Unul, dintre cele mai frumoase și unice obiceiuri din Banat, este Colindul 
Dubașilor. Dubașii sunt un grup de tineri, care bat tobele alert, pornind de la biserică 
și merg din casă în casă tot satul, vestind Nașterea Domnului. Aceștia poartă costume 
populare tradiționale, specifice din Banat. În trecut, tinerii care doreau să fie în grupul 
de Dubași erau supuși unui test, de a sacrifica un animal și din pielea lui să facă o dobă. 
Acest ritual s-a pierdut, în prezent cei care doresc să fie în grup, trebuie să cânte frumos. 

Dubașii merg din casă în casă, în special în casele unde sunt fete de măritat. La 
fiecare casă se cântă altă colindă, ținându-se seama și de meseria pe care o are capul 
familiei.  
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Grupul este condus de vătaf, cel care organizează grupul. Lângă el, stă 
întotdeauna cel care primește darurile din partea gazdelor. La sfârșitul colindatului 
acesta împarte în mod egal câștigul la tot grupul. De obicei, Dubașii sunt însoțiți și de 
orchestră, pornindu-se brâul, mai ales în casele cu fete tinere. 

Banatul abundă de tradiții, muzică tradițională și preparate gustoase, iar 
petrecerea Crăciunului în această zonă este o încântare pentru turiști.  

Petrece un Crăciun în Banat să descoperi aceste tradiții minunate! 
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O IARNĂ CA-N POVESTI                     
 
 

EDUCATOARE: TURCIN IOANA 
GRĂDINIȚA P. N. DRAGOMIREȘTI, JUD. TIMIȘ 

                                                                                  

 

Cele mai așteptate sărbători sunt cele de iarnă, iar dintre acestea sărbătoarea 
Crăciunului. 
La orice vârstă sărbătoarea Crăciunului este percepută ca o sărbătoare a bucuriei care 
face să înflorească în sufletele noastre bunătatea, frumusețea, toleranța, credința, 
speranța, tot ce are omul  mai nobil. Pe bună dreptate se spune că dacă spiritul 
Crăciunului ar ține tot anul am putea să trăim cu toții într-o lume mult mai bună. 

Ca adulți simțim încă mirosul Crăciunului copilăriei noastre, mirosul de 
scorțișoară, nucă și vanilie, care cuprindea întreaga casă în toiul pregătirilor din ziua 
de Ajun. 

Crăciunul este ziua în care s-a născut Iisus Hristos și este o sărbătoare aparte. 
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 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. 

        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 credință că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorii vom avea un an 
mai bun si mai bogat. La sate sunt păstrate 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,  jocuri cu 
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măşti (ţurca, cerbul, brezaia), teatrul popular, dansuri (căluţii, căluşeii) - şi o seamă 
de datini, practici, superstiţii, ziceri, sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi 
sau creştine.  

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. 
           Să nu uităm de îndrăgitele colinde care însoțesc aceste sărbători minunate.Totul 
începe  în Ajunul Crăciunului, când, dis-de-dimineață, cetele de copii cântă bucuroși 
la geam, așteptând cu nerăbdare să primească de la gazdă nuci și colăcei. 

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. 

         Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o tradiţie veche ce reprezintă 
naşterea lui Iisus şi reînnoirea vieţii, puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă.  

In 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. 

Deci, Crăciunul este o sărbătoare sfântă, care aduce în sufletele oamenilor 
lumina și bucurie. Această sărbătoare este anunțată, prin obiceiul drag copiiilor de a 
merge cu colinda, pentru a vesti Nașterea Mântuitorului. 
          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 fiecare an aștept cu nerăbdare această sărbătoare plină de emoții, insuflându-
i și propriului copil același interes pentru magia Crăciunului. 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 
 
 

Prof. Turcuman Mădălina 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 26, iași 

 

 

      Zâna Iarnă purtând haina ei argintie vine în fiecare an și pe meleagurile noastre. Ea 
așterne un covor alb de zăpadă care scârție la fiecare pas al trecătorului. 

      Sărbătorile magice de iarna cu fastul lor material și spiritual, cu universala forfotă 
umană, cu imensa disponibilitate a dăruirii generoase devine un minunat prilej prin 
care se pronunță specificul unei națiuni ca într-un prețios diamant ce răsfrânge acel 
mozaic de raze luminoase ale credinței în Dumnezeu, ale iubirii de oameni și ale 
speranței în zile mai bune. 

      Magia sărbătorilor de iarnă cuprinde în fiecare an întreaga grădiniță. Cred că niciun 
alt anotimp nu trezește în sufletul copiilor atâta frumusețe și emoție ca anotimpul de 
iarna. 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. Este o 
lecție de viață pe care omul trebuie să o învețe din nou de la un copil. 

      Proiectul “Brr, iarnă dragă” a urmărit transmiterea valorilor culturare prin 
intermediul educației din domeniul științei și domeniului estetic-creativ, prin 
activitățile artistico-plastice și abilitățile practice, activități ce scot în relief cunoștințele 
și creativitatea preșcolarilor. 

     “Spiridușii moșului” de această dată au fost micii preșcolari, părinții și cadrele 
didactice care au demarat acțiunea de colectare, recondiționare și donare a jucăriilor 
copiilor nevoiași. S-au confecționat jucării prin propriile forțe și materiale pe baza 
cunoștiințelor asimilate în cadrul activităților de abilități practice, ajutați și de părinții 
parteneri, jucării ce au fost donate ulterior copiilor nevoiași. 

      Nu putea să lipsească nici programul cultural-artistic “Vine, vine Moș Crăciun” 
prin care fiecare grupă, avându-i invitați pe părinți, bunici, frați sau surori, l-au așteptat 
cu mare drag pe cel care nu-i uită niciodată pe copii: Moș Crăciun! 

     Activitățile mai sus menționate sunt cateva exemple de tradiții și obiceiuri pe care 
fiecare grădiniță le desfășoară an de an cu micuții preșcolari, și bineînțeles, părinții 
acestora. Pentru ca activitățile educative să fie cât mai eficiente, mereu este nevoie de 
realizarea unui parteneriat între grădiniță și familie deoarece personalitatea copilului 
nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între şcoală și familie, în care cele 
două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. Părinţilor trebuie să li se asigure 
numeroase ocazii de a se implica în programul grădiniţei, educatoarele povestindu-le 
mereu despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare a desfăşurat, 
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ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au 
planificat împreună cu aceștia. 

     Educatoarele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii, de aceea vor 
folosi toate ocaziile pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii cu aceștia. 
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.  

     Părintele se simte implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre 
„acasă" şi „la grădiniţă".  

     Dezvoltarea armonioasă și unitară a copilului depinde de buna colaborare a familiei 
cu grădinița. 
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Parteneriatul școală – familie 
 
 

Prof. Turcuș Sanda 
CSEI Orizont Oradea 

 
 
 

Una din condiţiile principale ale creşterii eficienţei activităţii educative 
desfăşurate cu elevii o constituie colaborarea dintre şcoală și familie. Dacă şcoala este 
factorul de care depinde devenirea personalităţii umane, rolul familiei în această 
comuniune este major. Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea 
maximă a potențialului fiecărui elev prin stimularea intelectuală a elevilor, a 
aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. Părinţilor le revine rolul 
esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenţa materială, dar 
mai ales 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, a unui climat afectiv echilibrat. 

În primul rând, familia trebuie să creeze acasă un mediu de încredere și respect, 
un mediu echilibrat care să sprijine învățarea și educarea copiilor. Un alt aspect 
important este dezvoltarea la copil a unei atitudini pozitive, atât față de școală, cât și 
față de învățare.  

Şcoala şi familia sunt doi factori educativi care au nevoie unul de altul, care 
trebuie să colaboreze spre dezvoltarea armonioasă a elevului. Educaţia nu este un 
proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici exclusiv părinţii. Este 
un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează 
rezultatele la învățătură și comportamentul acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii 
colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari, iar problemele 
comportamentale sunt mai puține sau inexistente..  

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă 
cu privire la tot ceea ce ţine de situația școlară a copilului ci şi participarea și implicarea 
părinților în activitățile educative organizate în școală. 

Aș aminti câteva forme de colaborare școală – familie: comitetul de părinți la 
nivel de clasă și la nivelul școlii, ședințele cu părinții, lectorate și sesiuni de formare 
pe diverse teme ale dezvoltării personalității elevului, vizite la domiciliul elevilor, 
vizita părinților la școală, consultații psihopedagogice individuale sau colective 
acordate părinților la solicitarea acestora, sau la solicitarea cadrului didactic, întâlniri 
tematice cu diverși specialiști, corespondența cu părinții, participarea la serbări, 
excursii, sărbătorirea unor evenimente și alte activități educative extrașcolare.  

Un alt exemplu de colaborare și implicare directă a părinților în activitatea 
educativă a elevilor a fost activitatea de predare on-line, datorată pandemiei cu SARS 
CoV2. Profesorii au fost nevoiți să apeleze la sprijinul părinților pentru primirea 
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temelor, pentru accesul copiilor la dispozitive, internet și nu în ultimul rând pentru 
realizarea sarcinilor independente. Astfel că, părintele, care s-a aflat în spatele 
copilului, a avut posibilitatea să cunoască direct modalitatea de organizare a învățării, 
dar și să cunoască nivelul la care se află copilul său, ce greu este să lucrezi, să gestionezi 
emoțiile și oboseala acestuia. O parte din părinți, care își vedeau copilul lor unic și 
aveau cerințe exagerate față de cadrele didactice, și-au dat seama cât de complicată este 
misiunea profesorilor și de câtă muncă, perseverență și răbdare este nevoie ca să-ți 
atingi obiectivele. Acolo unde părinții s-au implicat și rezultatele au fost pe măsură. 

În concluzie, școala este cea care trebuie să ofere cât mai multe forme de 
colaborare, de a atrage părinții într-un un dialog permanent, pentru a contribui la 
formarea armonioasă a elevului, atât din punct de vedere profesional cât și 
comportamental, dar și la integrarea acestuia în societatea mereu în schimbare. 

 

Bibliografie: 

Cucoș, Constantin, (coord.), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și 
grade didactice, Editura Polirom, Iași, 2008 
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Importanţa activităţilor educative  

în parteneriat cu părinţii 
 
 

Înv.  Ţuţuianu Iulia 
Şcoala Gimnazială ,,C. D. Aricescu”, Câmpulung Muscel 

              
 
 
 Societatea actuală poate fi privită ca unul din cele mai complexe medii unde se 

produc modificări continue în competenţe, priceperi, deprinderi, cunoştinţe, atitudini 
şi valori. Acest fapt plasează instituţiile de învăţământ într-o poziţie cheie, ceea ce 
implică o imensă responsabilitate socială şi individuală, conştietizată şi asumată. 

  Şcoala urmăreşte să formeze la elevi noi seturi aptitudinal-atitudinale, adecvate 
societăţii moderne, esenţiale fiind autonomia,  flexibilitatea, capacitatea de dialog şi 
cooperare, creativitatea, gândirea critică, găseşte mijloacele care să stimuleze la elevi 
şi cadre didactice autoinstruirea, pregăteşte elevul pentru construcţia unui nou stil de 
cunoaştere şi de viaţă activă, axa fiind învăţarea continuă, pe termen mediu şi lung. 

  Rolul şcolii este de a găsi o formulă de introducere treptată a noului, bazându- 
se pe influenţa forţelor exterioare: legătura cu părinţii şi comunitatea locală, legătura 
cu diferite asociaţii, etc. Specialiştii în educaţie susţin ideea dificilei sarcini în a găsi,, 
o reţetă” a colaborării eficiente. Educaţia are succes dacă este o acţiune de colaborare 
între şcoală, familie, întreaga societate. Colaborarea între factorii educaţionali este 
stringentă. 

  Familia devine partener într-un proces de dezvoltare, are dreptul de a se impica 
în viaţa activă a şcolii, dar şi obligaţia de a urmări şi sprijini eforturile copilului şi ale 
şcolii. Vechea relaţie, în care familia era informată, periodic sau la cerere, asupra 
evoluţiiei copilului, s-a transformat într-o relaţie de colaborare între şcoală şi familie, 
atât în rezolvarea unor sarcini de susţinere materială, precum şi cooperarea în alegerea 
unor programe de instruire, pentru orientarea şcolară şi profesională. 

  Mulţi părinţi conştientizează importanţa întâlnirilor cadrelor didactice cu 
părinţii, deoarece acestea sunt cea mai bună formă de cunoaştere reciprocă. Stabilirea 
unui contact permanent şi susţinut profesor- părinte –elev îmbunătăţeşte situaţia şcolară 
a elevului. Părinţii trebuie să cunoască activitatea instituţiei şcolare. Numeroase 
activităţi şcolare presupun implicarea directă a părinţilor. 

  Munca profesorului în orele petrecute la şcoală trebuie continuată cât mai serios 
şi organizat acasă, de familie. Sunt numeroase proiecte propuse de şcoală care se 
realizează numai în colaborare cu părinţii elevilor, în strânsă legătură cu comunitatea. 

  În acest an şcolar, particip împreună cu elevii mei la Programul ,, Şcoala 
siguranţei Tedi”- Ediţia a VII-a, 2021-2022. În cadrul proiectului, desfăşurăm activităţi 
pe tema siguranţei, astfel încât,prin joc, elevii de clasa l , învaţă lucruri utile şi noi 
pentru creşterea siguranţei lor pe drum spre şcoală, la şcoală, în mediul online şi atunci 
când sunt singuri acasă . 
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  ,, Şcoala Siguranţei Tedi” este un program educaţional care se înscrie în iniţiativa 
remarcabilă a îmbunătăţirii siguranţei celor mici. Programul este iniţiat de firma 
Maspex România şi brandul Tedi, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul 
Afacerilor Interne prin Poliţia Română. 

  Lumea contemporană, în afara numeroaselor posibilităţi de dezvoltare, atrage 
după sine şi multe pericole, al căror nivel până nu demult era cu totul diferit. Este 
important ca elevii să fie în siguranţă pe drumul spre şcoală, în unitatea de învăţământ, 
acasă sau la joacă. Părinţii, profesorii,dar şi diverse instituţii, precum Poliţia,depun 
eforturi pentru a-i ocroti pe cei mici în orice situaţie. Un element important al acestor 
acţiuni este educarea copiilor,astfel încât să conştientizeze posibilele pericole, să înveţe 
cum să le evite şi cum să procedeze în cazul apariţiei lor. 

  Programul cuprinde şi o Broşură pentru părinţi. Părinţii sunt parteneri în 
rezolvarea anumitor teme propuse de proiect.,,Copilul şi accesarea internetului”este o 
tema care îi învaţă pe copii şi părinţi regulile utilizării sigure a internetului, pentru a-i 
proteja de pericolele spaţiului cibernetic. 

  ,, Drag de România”este un alt proiect educaţional în care am implicat părinţii 
elevilor mei. Proiectul s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2021- ianuarie 2022 cu 
următoarele teme: ,,Sf. Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României”, ,,Pe urmele 
străbunilor”, ,,Din bătrâni se povesteşte...”,  ,,Luceafărul poeziei româneşti”, ,, Mica 
Unire”.  

  Şcoala devine un sistem important de suport când oferă oportunităţi de implicare 
a copilului, evidenţiază progresul făcut de acesta, oferă un model de relaţionare 
democrată. 

  Riscurile care apar în comunitate ţin de însăşi absenţa ideii de comunitate, ţin de 
dezorganizare, discriminare, participare la o atitudine abuzivă, expunerea la violenţă, 
incapacitatea de a oferi un loc sigur. 

  Comunitatea poate deveni esenţială ca suport atunci când facilitează conectarea, 
oferă oportunităţi de joc şi distracţie,experienţe educative, culturale,modele de urmat.  

  Pandemia a complicat acest parteneriat cu părinţii, cu comunitatea. Distanţarea 
socială, respectarea regulilor sanitare impuse de autorităţi, comunicarea la distanţă prin 
telefon, mesaje,etc, lipsa dispozitivelor pentru desfăşurarea orelor online, lipsa 
internetului, situaţia  materială specială a multor părinţi şi copii, noutatea unei perioade 
plină de provocări, au fost şi sunt posibile greutăţi în parteneriatul şcoală-familie.   

   
Bibliografie: 
 
 Neacşu, I., Învăţarea şcolară- teorii, mecanisme, modele, orientări, Curs de 

pedagogie, 1999 
Materiale educaţionale şi scenarii de activităţi pentru învăţători pentru clasa l, 

Şcoala Siguranţei Tedi, 2021   
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Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri 

Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 
 
 

Prof. înv. primar Ungurășan Cornelia Viorica 
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,, Dej-Cluj 

 

 

,,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- 

În primele clase, în general, copilul mic e lipsit de încredere în forțele lui. Efortul 
pe care îl face e foarte mare. El este în învățământul modern elevul activ, organizator, 
cercetător, participant conștient la propria formare. 

Fiind o activitate intenționată, educația extrașcolară, nonformală, permite o mai 
bună dezvoltare a competențelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea  și 
dezvoltarea talentelor pentru anumite domenii. Se dezvoltă într-un mod plăcut și 
eficient capacități de a lucra în grup, de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe, 
dezvoltă voința, dar și trăsături pozitive de caracter. Proiectarea unor activități în 
parteneriat cu părinții este foarte benefică. 

Astfel, activități realizate cu diverse ocazii precum concursuri, serbări, expoziții, 
sunt îndrăgite de copii, dar și părinți, deoarece îi provoacă să se implice efectiv și 
afectiv în  realizarea sarcinilor, căutarea și sortarea unor materiale, culegerea de 
informații. 

Aș dori să mă opresc asupra serbării școlare, care este ca o sărbătoare atât pentru 
copil, cât și pentru profesor și părinți. Aș veni cu un exemplu, serbarea ,,Uite, vine Moș 
Crăciun!,,, desfășurată la clasa I. Desfășurată în pragul sărbătorilor de iarnă, a îmbinat 
într-un mod armonios decorul, costumația copiilor, accesoriile necesare, fondul 
muzical, toate elemente importante, ce contribuie la construirea unor valențe estetice 
și educative deosebite. E momentul în care materialul artistic poate pune în valoare 
fiecare copil. Prin cântece, scenete, poezii, își dezvoltă limbajul, memoria, atenția, se 
răspunde nevoilor de cunoaștere, de nou, de frumos, atmosfera e încărcată de emoție și 
produce o anumită tensiune interioară copilului. 

Pregătind serbarea din preajma sărbătorilor de iarnă, fondul afectiv-pozitiv a fost 
mare. Fiecare elev a pregătit și a interpretat cu plăcere, reușind să trezească în sufletul 
spectatorilor multă emoție. Toată perioada de pregătire, dorința de succes, sudează 
colectivul și fiecare are un loc bine definit în cadrul programului. 

1405



 

Prin conținutul bogat, diversificat, serbarea școlară reușește să valorifice 
interesele, gustul copiilor, transformă în plăcere și satisfacție străduințele colectivului 
clasei și ale fiecărui elev în parte. 

Colindele noastre românești sunt valoroase pentru bogatele idei morale și sociale 
pe care le exprimă: dragostea de oameni, ascultarea și bunătatea, cinstea, dorința de 
prosperitate, belșug și pace, caracteristici esențiale ale sufletului poporului nostru. În 
acest farmec aparte pe care îl aduce Crăciunul, își face apariția figura legendară a lui 
Moș Crăciun. 

Astfel de acțiuni, cu caracter interdisciplinar lărgesc lumea spirituală, oferă 
prilejuri de a se emoționa puternic, de a forma caracterul copiilor. 

Părinții implicați în acțiuni precum memorarea versurilor, pregătirea costumelor, 
a decorului, au înțeles cu atât mai mult emoția copiilor, interesele acestora spre 
dans,cântec, recitare, imaginație. Astfel de acțiuni au rezonanță în comunitate și 
implicare ulterioară. 

Momente importante din viața de școlar, a comunității, din sferă culturală, 
religioasă și numai, pot fi cu succes realizate, dacă părinții sunt partenerii școlii. Cu 
siguranță momentele pe care le trăiesc copiii, părinții, profesorii, rămân unice. 

                                                                                      

 

Bibliografie: 

 Salade D.- ,,Perfecționarea personalului didactic în pas cu cerințele unui 
învățământ modern,, 2005 
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FAMILIA, ŞCOALA, COMUNITATEA –  
PARTENERI IN EDUCAŢIE 

  
  

Prof. Înv. Preşc. Ungureanu Luiza Veronica 
Gradinita cu Program Prelungit ’’Phoenix’’ Craiova 

 

 
Informarea si 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.  

În acest scop este necesar un dialog între profesori si părinţi; profesorii trebuie 
să primească o pregătire în materie de relaţie cu părinţii iar competenta 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 
(asociaţiilor) părinţilor asistenta necesară. 

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta 
elevii să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, in 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. 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. 

           Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor 
de reânnoire a cunoştinţelor, deprinderilor si valorilor pe durata vieţii. Din perspectiva 
unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei 
permanente si Şcoala este un mediu social organizatoric în care universul copilului se 
extinde depăşind constrângerea dependenţei materne. 

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o 
primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate. 

Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor 
interrelaţionează cu ceilalţi. 

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. 

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, 
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fizic şi socio-moral am urmărit implicarea familiei şi a comunităţii printr-un 
parteneriat.  

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 (literatură pentru copii). 
  

Motto: 

,,Şcoala incearcă să se pună de acord cu noi părinţii;noi familia incercăm să ne 
punem de acord cu şcoala. Care sunt căile cele mai potrivite?” 

În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în în unele ţări din Europa, a 
reieşit faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitatile colaborează ca parteneri, 
beneficiarii acestei colaborări sunt elevii.  

Parteneriatul are un rol deosebit în funcţionarea şcolii, în îndeplinirea 
obiectivelor acesteia şi se poate realiza astfel: 

 Ajută profesorii în  munca lor 
 Perfecţionează abilităţile şcolare ale elevilor 
 Îmbunătăţesc programele de studiu si climatul şcolar 
 Îmbunătaţesc abilităţile educaţionale ale parinţilor elevilor 
 Dezvoltă abilităţi de lideri ale părinţilor 
 Facilitează legătura dintre familii, personalul şcolii şi al comunitaţii 
 Oferă servicii şi suport familiilor 
 Creează o atmosfera mai sigura în şcoală 
 Ajută la managementul şcolii 

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să 
obţina rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să 
paşească pe treptele superioare ale invaţării şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. 

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se considera parteneri in 
educaţie, in jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca 
un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială in 
organizarea si desfaşurarea activităţii în şcoală şi in clasele de elevi. Ele nu mai sunt 
considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor 
publice. 

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile 
pentru educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de 
această responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include şi familiile si 
comunitaţile. 

Istoria societaţii româneşti cunoaşte o lungă perioadă in care familia 
deţinea,aproape exclusiv rolul de educator social al copilului. Complexitatea sporită a 
societaţii actuale a dus la diferenţierea factorului educativ, la specializarea lor. S-ar 
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putea crede că această specializare avea drept rezultat, automat, dezvoltarea 
armonioasă a copilului, indiferent de intersectarea acţiunilor si măsurilor luate.  

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, in primul rând prin caracterul său. După 
cum un tâmplar nu lucrează in acelaşi mod şi bradul si stejarul, tot aşa  şi noi trebuie 
să ţinem cont de,,lemnul” fiului sau fiicei noastre, elevului sau elevei noastre, adică de 
elasticitatea şi rezistenţa,,capitalului său biopsihic” pentru a şti ce putem  face din 
el  fără prea multe riscuri. In ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere 
a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi 
tineri, in scopul pregătirii lor pentru integrarea in societate.  

Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul 
educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar in primul rând si în cea mai mare măsura – 
oamenii. Între acestia primul loc il ocupă părinţii si educatorii. Şcoala este instituţia 
socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei generaţii. Ea este factorul 
decisiv care contribuie pentru formarea unui om apt capabil sa participe la 
dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viata, să fie pregătit pentru muncă . Menirea 
şcolii este nu numai de a inzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi 
de a stimula calitatea de om. 

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este 
familia. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni 
educative pe care copilul le primeşte  sunt cele din familie. In familie se conturează 
caractere. Atât părinţii cât si educatorii in timpul procesului de invatământ trebuie să 
intervină in numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată 
copilul ajuns la vârsta preşcolară familia imparte intr-o bună măsură sarcina educării 
lui cu dascălii si pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce 
a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-educativ care au scăpat 
pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi lămurirea unor probleme 
aşa-zis ,,delicate ”, cum sunt cele legate de sentimentul de dragoste, de viaţa sexuală, 
etc. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoala este nu numai 
recomandabilă ci şi obligatorie, pentru că de multe ori pe măsură ce copiii evoluează, 
părinţii au de infruntat alte şi alte probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi 
care se repetă la generaţiile următoare. 

          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se 
susţin, ele asigură într-o mare măsură bună integrare a copilului în activitatea  şcolară 
şi pe plan general în viaţa socială. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o mai bună 
cunoaştere reciprocă si depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea 
intereselor comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că indiferent de mediul 
economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia 
copiilor lor, rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, 
reducerea ratei de abandon şcolar si scăderea fenomenului delicvenţei. 

           Iată câteva principii ale colaborării familie şcoală: 

 Copiii  să se implice ca participanţi activi în interacţiunile familie şcoala, 
centrată pe învăţare; 
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 Să ofere tuturor parinţilor oportunităţi de a participa activ la experienţele 
educaţionale ale copiilor lor, chiar dacă vin sau nu la şcoală, 

 Colaborarea familie şcoala să fie folosită pentru rezolvarea problemelor dificile 
şi, drept cadru de sărbatorire a realizarilor, a performanţelor deosebite, 

 Relaţia dintre cele doua instituţii atât de importante să constituie fundamentul 
restructurării educaţionale şi al reinnoirii comunităţii; 

 Eficienţa profesională  a cadrelor didactice, a administratorilor şi a întregului 
personal al şcolii să fie maximizată prin dezvoltarea unor abilitaţi concrete, esenţiale, 
conexiuni cu părintii şi comunitatea. 
           Scopurile aferente acestor principii ar fi: 

 Să ajutăm şcolile sa privească parteneriatele cu familia ca pe o primă resursă şi 
nu ca pe un ultim refugiu, în promovarea învăţării şi dezvoltării. 

 Să stabilim colaborarea şcoală – familie la nivel naţional, ca pe un standard al 
politicilor şi practicilor educaţionale. 

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 
esenţiala 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 pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intalnite 
atat la părinţi, cât şi la profesori şi la conducerea şcolii, sau de ordin material; relaţia 
respectivă cere  un surplus de efort din punct de vedere material şi de timp. Aceste 
dificultaţi pot apărea din părerile divergente  privind  responsabilitatea statului şi a 
familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de  alegere a şcolii, de către parinţi, 
impactul familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi 
datoria parentală, participarea la gestionarea şi procesul decizional din şcoală. 

În relaţia şcoală-familie, problema profesionalismului cadrului didactic 
reprezintă un element esenţial in cadrul serviciului făcut altora, fără a se gândi la 
avantaje personale, cu alte cuvinte competenţa, servirea clienţilor, un cod de etică 
profesională. 

 Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o 
cooperare cu familia? Se apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator in 
ochii societaţii; cooperarea cu familia poate fi un test profesional şi poate fi considerat 
ca făcând parte din datoria profesională a profesorului deoarece: 

�        Părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală 
şi profesori poate fi ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; 

�        Părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor si pot evalua cu 
exigenţă rezultatele activităţii şcolare. 

In acest context, se pune intrebarea: de relaţiile cu familiile trebuie să se ocupe 
profesori specializaţi sau tot profesori? Soluţia cea mai potrivită ar fi ca toţi profesorii 
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să aibă relaţii obişnuite de colaborare cu familiile, ei sunt cei care cunosc suişurile sau 
căderile elevilor, iar consilierii specializaţi - pentru cazuri dificile. 

Se prevede că în ţările europene să se treacă la o nouă etapă a colaborării şcolii 
cu familia, în care accentul să se pună pe un angajament mutual, clar stabilit intre 
părinţi si profesori, pe un,,contract parental” privind copilul individual, contractul între 
familie şi şcoală să nu se considere doar un ,,drept opţional” ci un sistem de obligaţii 
reciproce în cooperarea parinţilor cu profesorii. 

            Educaţia răspunde atât cererii sociale cât şi nevoilor şi aspiraţiilor individuale. 
Presupune eliberare de energiilor lăuntrice, prin implinirea  armonioasă şi creatoare, a 
insecuritaţii, inferioritaţii şi dependenţei pe care le poate simţi fiinţa umană într-o 
societate aflată într-o schimbare rapidă. 
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  Importanţa activităţilor educative  
în parteneriat cu părinţii 

 

 
Prof. înv. primar Ursachi  Simona  

Liceul Teoretic Gătaia (Timiş) 
 

 

O educaţie reală începe în familie, iar apoi ea se continuă în grădiniţă şi în şcoală. 
Educaţia se realizează la început prin puterea exemplului şi de-abia apoi prin puterea  
cuvântului. 

“Primul model oferit copilului  este  familia  sa, iar  calitatea  şi  tipul  relaţiilor  
copil- părinţi  vor  marca  profund  evoluţia  viitoare  a  copilului .” (G. Mauco) 

Pentru  ca  eficienţa  educaţiei,  în  grădiniţă  şi  în  şcoală,  să  aibă  un  randament  
bun,  este  necesar  ca  programul  educativ, să  fie  cunoscut  şi  înţeles  de  către  
familie  şi  realizat  prin  colaborare  între  instituţia  familială  şi  cea  şcolară. 

Obiectivul general al importanţei  activitătilor  educative  realizate  în  parteneriat  
cu  părinţii, îl  reprezintă  consilierea  părinţilor  privind  cunoaşterea  propriilor copii  
şi  aplicarea  unor  strategii  educaţionale  corecte. 

Dacă în familie copilul  mai  mult  se  formează  decât  se  informează , absorbind  
din  mediul  familial  primele  impresii,  şcoala  îi  oferă  cultura, regulile  şi  normele  
menite  să-i  desăvârşească  personalitatea. 

Construirea unui   mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală- familie, va  
fi  în  masură  să  determine  elevul  să cunoască, să  înţeleagă   şi  să  aplice  aspectele  
formative  legate  de  valori  precum  respectul, ajutorul  reciproc, onestitatea, 
responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile  civice. 

Familia are un rol primordial în motivarea  elevului  pentru  învăţare. Atitudinea  
familiei  faţă  de  şcoală  şi  profesori, contează  foarte  mult  fiind  un  factor  
determinant  pentru  obţinerea  succeselor   şcolare.  

Părinţii sunt cei mai importanţi  în  universul  copiilor, ei  au  puterea  să 
influenţeze,  să  motiveze  copilul  şi  să-l  conducă  spre  succes. 

De aceea, într-un mediu educaţional bazat pe colaborarea dintre şcoală şi  
familie,  elevul  va  fi  în  măsură  să-şi  dezvolte  la  un  nivel  superior  competenţe  
care  să-i  permită  elaborarea  de  răspunsuri,  la  problemele  şi  situaţiile  ce  ţin  de  
integrare, adaptare, cooperare,  solidaritate  şi  mobilitate. 
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  Parteneriatul şcoală – familie trebuie să se bazeze pe:    

*Precizarea scopului care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor; 

*Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung în domeniul parteneriatului; 

*Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile  partenerilor; 

*Precizarea rolului asumat de fiecare partener; 

Beneficiile parteneriatului: 

*Cunoaşterea mai bună a nevoilor şi ofertelor de către cele  două  instituţii; 

*îmbogăţirea şi aprofundarea noţiunilor morale; 

*Cultivarea gestionării eficiente a situaţiilor conflictuale; 

*Lărgirea orizontului cultural, prin acumularea unor date şi informaţii, prin 
sistematizarea şi interpretarea lor corectă; 

*Contribuţia la dezvoltarea educaţiei umaniste, formarea unei mentalităţi care să 
reflecte demnitatea omului, respectul faţă de munca şi rezultatele altora; 

*Revigorarea spiritului civic şi mentalităţii comunitare; 

*Promovarea dialogului, transparenţei şi comunicării; 

*încurajarea iniţiativei şi a participării; 

*Promovarea responsabilităţii şi a disciplinei; 

*Armonizarea condiţiilor  specifice  ale  unitătii  şcolare,  cu  exigenţele  sociale;   

Un parteneriat    scoală- familie, ar inlătura posibile disfuncţionalităţi, cum ar fi: 

*Apariţia barierelor de orice fel, în comunicarea interpersonală; 

*Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în raport 
cu  evoluţia  propriilor  copii; 

*Existenţa unor carenţe atitudinale şi comportamentale ale părinţilor; 

*Problemele grave cu care se confruntă unele familii defavorizate; 
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„În așteptarea lui Moș Crăciun” 
Activitate extracurriculară – clasa a IV-a 

 
 

 
Liceul Teoretic „Decebal”, Constanța 

Prof. înv. primar Uzum Cristina-Ionela 
 
 
 
         Activițățile extracurriculare se află într-o relație de complementaritate cu 
procesul de învățământ, având ca rol descoperirea și dezvoltarea aptitudinilor elevilor 
în diverse domenii. Deoarece, procesul de dezvoltare al copiilor nu se poate realiza 
doar prin intermediul activităților instructiv-educative este necesară utilizarea și a altor 
forme de activitate (cercurile organizate la diferite obiecte, concursurile școlare, 
vizitele, excursiile etc.), care să contribuie la aprofundarea cunoașterii, la descoperirea 
și dezvoltarea intereselor și pasiunilor copiilor. 
           Educația prin intermediul activităților extracurriculare urmărește atât 
identificarea și cultivarea aptitudinilor, talentelor, diferitelor deprinderi, cât și 
stimularea comportamentului creativ în diverse domenii. Scopul acestor tipuri de 
activități este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât 
mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activitățile socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară 
în ansamblul ei. 
            Pentru a marca venirea sărbătorilor de iarnă și pentru a simți o parte din magia 
spiritului Crăciunului, am desfășurat la nivelul clasei a IV-a A, de la Liceul Teoretic 
„Decebal” din Constanța, o activitate extracurriculară dedicată acestei sărbători. Prin 
intermediul acestei activități am urmărit îmbunătățirea cunoștințelor elevilor despre 
tradițiile și obiceiurile creștinești de Crăciun și valorificarea potenţialului artistic și 
creativ al elevilor prin realizarea unor decorațiuni de Crăciun, scrierea unor scrisori 
pentru Moș Crăciun, realizarea unor lucrări artistico-plastice și interpretarea unor 
colinde cunoscute. 
           Activitatea a început prin pregătirea unor ateliere de lucru, elevii având 
oportunitatea de a alege unul dintre ateliere pentru a lucra într-o atmosferă cât mai 
relaxantă. Astfel, la Atelierul artistic aceștia au realizat lucrări artistico-plastice prin 
diverse tehnici (pictură, desen, colaj), în cadrul Atelierului literar elevii au scris scrisori 
pentru Moș Crăciun, iar la cel de-al treilea atelier, Atelierul creativ, elevii au realizat 
decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă utilizând diverse materiale (borcane, 
acuarele, conuri de brad, panglică, sclipici, ramuri de brad etc.). După ce au terminat, 
fiecare a avut posibilitatea de a vedea rezultatele obținute la toate atelierele de lucru, 
admirându-le pe cele mai frumoase sau pe cele mai originale. 
           În continuarea activității, elevii au interpretat colinde („Steaua sus răsare”, „Trei 
păstori”, „O, ce veste minunată!”, „Altfel de colind”, „Sus la Poarta Raiului”). Apoi, 
am realizat o discuție despre însemnătatea acestei sărbători creștine și importanța ei 

1414



 

pentru întreaga omenire. Fiecare copil a împărtășit tradițiile și obiceiurile care se 
respectă în familia lor și ce sentimente provoacă această sărbătoare în sufletul lor. 
           Prin intermediul acestei activități, am avut posibilitatea de a observa cum 
relaționează între ei, cum se ajută reciproc, modalitatea de lucru, am reușit să le dau 
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale, să le stârnesc interesul și să 
permit stimularea creativă a tuturor.  
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Importanța activităților educative realizate  
în parteneriat cu părinții în grădinița de copii 

 

 
Prof. Înv. Preșc. Vacea Roxana – Georgiana 

Grădiniță cu Program Prelungit Nr. 3, Mangalia 
 

   
 

Activitatea educațională care se desfășoară în educația timpurie nu poate fi 
separată, izolată de alte influențe educaționale care se exercită asupra copilului și, mai 
ales, nu toate pot fi ignorate. Educația trebuie să se manifeste în orice moment ca o 
acțiune unitară, coerentă, iar respectarea acestui deziderat trebuie exprimată în grija 
cadrelor didactice calificate de a desfășura activități educaționale în grădinițe. 

Mediul familial este primul mediu educațional și de socializare pe care copilul 
îl cunoaște și a cărui influență marchează în mod esențial dezvoltarea lui ca individ. 
Legătura copilului cu familia este așadar extrem de puternică și, în multe privințe, de 
neînlocuit. Considerată în substanțialitatea efectelor pe care le produce, familia 
îndeplinește funcții importante în procesul general de integrare a copilului în mediul 
social, ceea ce se reflectă în dezvoltarea acestuia. 

Pe de alta parte, mediul preșcolar îi ofera copilului primul mediul de socializare, 
de tip organizational, acesta relevându-și o mare parte din caracteristicile sale ca mediul 
instituționalizat. Un prim pas este acela că aduce o distanță socială în relațiile 
preșcolarului cu un adult, distanță socială cu care acesta nu era obișnuit din mediul 
familial, dar în același timp îi oferă copilului un cadru social care constă în anumite 
reguli de conviețuire cu ceilalți participanți. în această perioadă de timp copilul învață 
să devina membru al unui grup, să participe la activități impreuna cu celelalte personae 
prezente, este obișnuit cu un anumit program, aceste lucruri stimulându-i dezvoltarea 
autonomiei personale și a independenței.  

De buna seamă, disponibilitatea familiei de a colabora cu grădiniță este influentata 
de motivatia în functie de care ea a ales sa introduca copilul în acest mediu educativ. 
Cu toate acestea, în ciuda oricaror motivații, educatoarea trebuie să aibă abilitatea de a 
face din orice părinte un colaborator, iar pentru aceasta va trebuie sa releve prin 
rezultate concrete avantajele acestei alegeri.  

Din nici o imprejurare nu trebuie sa se piarda din vedere faptul ca părinții iși cunosc 
cel mai bine copiii, chiar daca ei nu au întotdeauna abilitatea de a acționa într-un sens 
favorabil acestora. Relația părinte-copil este, de cele mai multe ori, prea încărcată 
emoțional și, de aceea, riscă să fie dominată de subiectivism.  

 
Familia reprezintă un element cheie în dezvoltarea sănătăţii, competenţei şi 

activităţii copilului însă ea nu poate exercita această funcţie fără colaborarea cu 
grădiniţa, care asigură resurse suplimentare. Pentru a realiza un parteneriat eficient 
grădiniţă-familie, educatoarea poate implica familia în anumite activităţi instructive-
educative. Astfel, părinţii trebuie sprijiniţi să îşi cunoască copii, să le identifice nevoile 
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şi să sprijine dezvoltarea şi creşterea lor armonioasă. Parteneriatul familie-gradiniţă, cu 
tot ceea ce presupune el, prezintă avantaje pentru toţi factorii implicaţi: educatoare, 
părinţi, copii.  

În privinţa formelor concrete de colaborare dintre grădiniţă şi familie, trebuie spus 
că ele se deosebesc în funcţie de scopul urmărit şi modul concret de realizare. Un 
exemplu ar fi referatele prezentate în faţa părinţilor cu anumite prilejuri. 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 demonstractive îi ajută să cunoască metodele şi procedeele folosite, 
le sugerează anumite modalitaţi 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.  

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. 

 

Bibliografie: 

- Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 
2006. 

- Baban, Adriana, „Consiliere educationala”, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 
2003 

- Cucoş, Constantin – „Pedagogie” ediţia a II a revizuită şi adăugită, Iaşi, 
Polirom, 2006; 

- Curriculum pentru educație timpurie, 2019 
- Tîrcă, A. Rădulescu, E. Educaţia civică prin activităţi extracurriculare, Iași, 

Polirom 2004 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 
 

 
Prof. Înv. Primar Vădan Elena Mirela 

Șc. Gimnazială, Com. Măgurele, Prahova 
 

 

Motto: “Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

 

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. 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. 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. Școala îl învață pe 
copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai 
importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă.  

Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea 
condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli 
de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

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;  
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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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Activitate educativă „Surprizele Spiridușului Pepper” 

Scenariu de activitate 
 
 
 

Prof. înv. Preşcolar: VARGA MARIA 
Grădiniţa cu P. P. ,,Parfum de Tei”, Cluj-Napoca 

 

 

I. Momentul organizatoric: În vederea desfășurării activității în condiții optime, 
mobilierul este aranjat corespunzător modului de concepere al activității și se asigură 
o atmosferă de lucru adecvată.  

II. Întâlnirea de dimineață: Preșcolarii intră ordonat în sala de grupă. Cu ajutorul 
educatoarei, se aliniază pentru gimnastica de înviorare. 
Momentul de mișcare (gimnastica de înviorare): ,,Dacă vreau să fiu voinic…” 
Salutul: Educatoarea inițiază salutul: „Bună dimineața, Puișori!/Mă bucur că sunteți 
aici!/A-nceput o nouă zi.../Bine ați venit, copii!” .Fiecare copil își salută colegul din 
dreapta și din stânga.  
Prezența: Copiii identifică absenții, iar poza acestora o vor pune mai jos, în Calendarul 
naturii. Educatoarea citește catalogul grupei, iar copiii răspund cu „prezent/prezentă” 
la apelul acesteia. 
Calendarul naturii: Se stabilește anotimpul, data, luna, ziua și starea vremii și se 
completează calendarul naturii.  
Activitatea de grup: ,,Ce stim despre Crăciun?”. În cadrul activității de grup se prezintă 
o planșă cu ciorchinele în care copiii vor trebui să spună tot ce le vine în minte când 
aud cuvântul  „Crăciun”. Se va completa astfel ciorchinele cu tema „Crăciunul”, 
folosind jetoane cu imagini.  

III. Captarea atenției pentru activitățile de învățare: Educatoarea prezintă 
elementul surpriză – un horn cam strâmt în care s-a înțepenit spiridușul Moșului. 
„Spiridușul Pepper a intrat într-un mare necaz. A încercat să intre prin horn și a rămas 
blocat. Acum ne roagă pe noi să-l ajutăm. Vreți copii să-l ajutăm? Hornul acesta are 
câteva trepte, pentru a reuși să coboare treptele, noi la fiecare treaptă avem o sarcină 
de rezolvat. Haideți, copii să-l ajutăm să coboare prin horn pentru a putea ajunge la 
copiii cuminți și să le împartă cadourile!” 

IV. Anunțarea temei și a obiectivelor: Dragi copii, astăzi vom desfășura 
activitatea „Surprizele spiridușului Pepper”, o să ascultați povestea ,,Legenda bradului 
de Crăciun”, iar la activitatea pe centre vom rezolva un labirint,vom construi căsuța 
Moșului, vom modela fursecuri pentru Moș, pe care le vom număra, apoi vom 
confecționa o felicitare și nu în ultimul rând ne vom juca jocul „Cu globulețul în 
lingură” și ne vom distra pe cântecul ,,Moșule, bunule”. 

V. Reactualizarea cunoștințelor  
Pentru reactualizarea cunoștințelor voi adresa copiilor câteva întrebări referitoare la 
sărbătorile de iarnă care se apropie. 
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VI. Prezentarea conținutului și dirijarea învățării   
ALA1 (activități liber-alese): Educatoarea prezintă copiilor centrele de interes: 
La centrul Bibliotecă, vom rezolva un labirint ,,Ajută-l pe Moș Crăciun să ajungă la 
sac”, la centrul Artă vom modela „Fursecuri pentru Moș Crăciun”, iar la centrul 
Construcții veți construi din cuburi casa Moșului. Educatoarea explică și demonstrează 
modul lucru pentru fiecare centru.  
Spiridușul Pepper este fericit fiindcă a coborât cu ajutorul vostru o treaptă.  
Rutină: preșcolarii se deplasează la baie 
„Dacă mâinile-s curate/ Bolile vor sta departe” – deprinderi de îngrijire 
Tranziție: ,,Dragă Moș Crăciun” 

ADE: Domeniul Limbă şi Comunicare ,,Legenda bradului de Crăciun” - lectura 
educatoarei + Domeniul Ştiinţe (activitate matematică) ,,Numărăm fursecuri” – joc 
exerciţiu + Domeniul Om și Soietate (activitate practică)-,,Felicitare de Crăciun” 
Lectura educatoarei este relatată cu ajutorul unei prezentări PowerPoint. Educatoarea 
expune povestea clar, cu intonaţie, cu marcarea pauzelor determinate de punctuaţie, 
mimică şi gesturi adecvate situaţiilor. Pe parcursul expunerii poveştii, va explica 
cuvintele necunoscute întâlnite, precum şi unele expresii. 
  Educatoarea invită copiii să repovestească conținutul lecturii cu ajutorul 
imaginilor, apoi arată copiilor pe rând câteva jetoane cu imagini din poveste, iar sarcina 
lor este de a denumi imaginea, de a desparți cuvântul în silabe, precizând numărul 
silabelor, iar la final, formulează o propoziţie.  
Spiridușul Pepper a mai coborât o treaptă.  
Tranziție: ,,O, brad frumos!” 
Se prezintă copiilor fursecurile pregătite pentru Moș Crăciun și le cere să formeze 
mulțimi după anumite criterii, să le numere, să asocieze cifra corespunzătoare, să așeze 
mulțimile în ordine crescătoare/descrescătoare. 
Spiridușul Pepeer a mai coborât o treaptă.  
Tranziție: ,,Moș Crăciun, ce drag ne ești…” 

VII.Obținerea performanței:  
Domeniul Om și Soietate (activitate practică) DOS2-,,Felicitare bradul”-colaj 
Educatoarea le prezintă copiilor materiale necesare: foi de carton de diverse culori A5, 
brăduț din carton, lipici, ornamente din hârtie glasse. Copiii se așază la măsuțele lor și 
își pregătesc materialele, se explică și demonstrează modul de lucru, se fac exerciții 
pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii. Copiii vor începe să lucreze pe un fond 
muzical plăcut, iar educatoarea îi încurajează pe cei care au nevoie, le răspunde la 
întrebări și păstrează o atmosferă calmă și liniștită pe tot parcursul derulării activității, 
apoi se va face analiza lucrărilor prin metoda „Turul galeriei”.   
Spiridușul Pepper a mai coborât o treaptă, iar educatoarea, apreciază modul de realizare 
al lucrărilor.  

VIII. Încheierea activității:  
ALA2  (activități liber-alese)  
Joc distractiv ,,Cu globulețul în lingură”. Copiii sunt așezati în coloană câte unul. Pe 
rând vor purta globulețul în lingură, ținând brațul întins, respectând traseul stabilit. 
Câștigă preșcolarul care nu pierde globulețul din lingură. Cel care pierde globulețul, va 
relua traseul. Jocul se repeta de 2-3 ori. 
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„Moșule, bunule” – joc de mișcare cu text și cântec 
Educatoarea le spune copiilor că urmează să se joace împreună un joc distractiv care 
se numește ,,Moșule, bunule”. Fiecare copil se va ridica în picioare și va imita mișcările 
sugerate de educatoare, cântând împreună. 
 
La sfârşitul zilei, voi face o sinteză la ceea ce au realizat copiii la fiecare activitate. Se 
vor face aprecieri individuale şi colective, iar copiii vor primi recompense. 
    
Spiridușul Pepper a reușit să iasă din horn, acum poate împărți darurile copiilor 
cuminți.  

 

Bibliografie:  

1. Curriculum pentru educaţia timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 
ani) -2019; 

2. Dumitrana, M., (2002), Activitățile matematice în grădiniță, Editura Compania, 
București; 

3. Dumitrana, M., (2002), Educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Volumul 
I, Comunicarea orală, Editura Compania, București; 

4. Ezechil, L., Lăzărescu, Păiși, M., (2001), Laborator preșcolar, Ghid 
metodologic, Editura V&I Integral, București; 

5. Glava A., Glava C., (2002), Introducere în pedagogia preșcolară, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca; 

6. Tătaru L., Glava A., Chiș O.,  (2014), Piramida cunoașterii, repere metodice în 
aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești. 

7. Toma G., Petre D., (2008), Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru 
învăţământul preşcolar”, nivel 5-6 ani. 
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PARTENERIATUL GRĂDINIȚĂ – FAMILIE  
FAVORIZEAZĂ O EDUCAȚIE DE CALITATE 

 
 

PROF. VASILACHE CAMELIA 
   GRĂDINIȚA P. P. 29, TIMIȘOARA 

 

 

Motto: 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. A. S. 
Makarenko 
 

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.  

1423



 

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.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Linvigstone, Tessa, Copilul vremurilor noastre – Învăţarea timpurie, Editura 
Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009 
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Bun venit, Moș Crăciun! 
Clasa pregătitoare E 

 
 

Prof. înv. primar: Vasilică Claudia 
 

 

 Vreau șă lăsăm grijile, preocupările și să ne deschidem inima în fața acestor copii 
minunați, care ne fac viața mai frumoasă și ne fac să zâmbim în fiecare zi.                                    

 Pentru că sărbătorile sunt cel mai bun prilej de 
a transmite gânduri frumoase vreau să vă doresc și eu 
multă sănătate, multe bucurii și împliniri. Anul care 
vine să vă aducă speranța unui nou început, energia 
necesară pentru a vă realiza toate obiectivele, 
înțelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile 
bucurii pe care ni le oferă.    

 Vă mulțumesc tuturor pentru că ne sunteți 
alături!        

  

         1.Oaspeți dragi, bine – ați 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!   

                                                                          

 

2.Geamuri luminate, fete îmbujorate, 

E din nou Craciun! 

Globuri aurite, vise împlinite, 

E din nou Craciun! 
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2.Bradu-i verde-n casa, 

Cozonac pe masa, 

E din nou Craciun! 

Mosul daruri are, 

Pentru fiecare 

E din nou Craciun! 

 

3.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. 

 

4.În această zi geroasă 

Când zăpada se aşterne 

Şi când iarna-ţi intră-n casă 

Noi vă spunem : „Bună vreme!” 

 

4.Ne-ntrebaţi : de ce e bună? 

Pentru că de mult s-a spus 

Într-o seară, tot cu lună 

S-a născut Domnul Iisus. 
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        Colind: „Astazi s – a născut Hristos” 

 

5.Într-o ţară – ndepărtată 

Betleem intitulată 

Un om cu povara sa 

Amărât la porţi bătea. 

Îi ruga pe toţi fierbinte 

Şi cu paşnice cuvinte 

Să-l primească peste noapte 

Că soţia îi va naşte. 

Pe copilul cel mai sfânt 

Care vine pe pământ 

C-aşa-i voia Domnului 

Să se nască Fiul Lui. 

 

6.El a vrut ca Fiul Sfânt 

Să se nască pe pământ 

Şi-a ales-o pe Maria 

Pentru Fiul Său, Mesia. 

Dumnezeu a hotărât 

Ca Tatăl de pe pământ 

Să fie un om cinstit 

Şi pe Iosif  l-a găsit. 

 

7.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. 
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8.Fraţi de neam şi fraţi de glie 

Iosif şi cu-a sa Marie. 

Au ajuns pe înserat 

Într-o iesle ce-au aflat 

Pe la margine de sat 

Şi în  iesle au intrat. 

 

 

9.Ieslea era cam săracă 

Câţiva boi şi poate-o vacă 

Dar, de altfel, primitoare 

Cu căldură-mbietoare. 

Şi-ntr-un colţ de iesle , jos, 

S-a născut Iisus Hristos! 

Şi minunea s-a-mplinit 

Şi toţi magii au venit. 

 

10.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. 

 

11.Iar în noaptea înstelată 

Pe cer, iată, se arată 

Mai aprinsă şi mai clară 

1428



 

Mândra stea, steaua polară. 

12.O stea ce vesteşte-acum 

Că, în noaptea de Crăciun 

El, Mesia, se va naşte 

Lumea îl va recunoaşte. 

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” 

 

        13. Şi ningea, mări, ningea, 

          Şi zăpada se-aşternea 

          Dar în ieslea sărăcită 

          Măicuţa e fericită 

          Căci a născut cu folos 

          Pentru oameni, pe Hristos. 

          Mama pruncul a-nfăşat 

          Şi în iesle l-a culcat 

          În iesle pe fân uscat 

          Pe al lumii împărat. 

 

 

         14. Haideţi cu toţii degrabă 

          Să-i aduceţi prinos 

          Să-i faceţi loc în casă 

          Copilului Hristos. 

          Şi pe noi, iubiţi părinţi 

          Ca şi mama lui Hristos 
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          Să ne creşteţi, buni, cuminţi 

          Să vă fim tot de folos. 

 

       24.   Iar acuma un colind 

         Vrem să îl cântăm frumos 

          Ca să nu uităm nicicând 

          De naşterea lui Hristos. 

 

Colind: „Pe cerul cu flori frumoase” 

 

 Se face trecerea la partea a doua a serbării ( Sosirea lui Moș Crăciun ) cu ajutorul 
unei scrisori primite de la Moș Crăciun. 

Colind: „Moș Crăciun cu plete dalbe” 

 

15.Ah! Ce veste minunată! 

Am s-anunţ copiii-ndată. 

Împreună s-aşteptăm 

Bun venit să îi urăm 

Moşului care străbate 

Drumul lung cu sacu-n spate. 

 

16.Să aducă jucării, 

Bucurii pentru copii! 

Hai, sărim-nainte  
Moşului iubit  
Şi să-i strigăm tare:  
“Bine ai venit!" 

 
 

17.Acum, anu-i pe sfârșite, 
Și Crăciunul iată, vine, 
Moșule, să pleci devreme, 
Ca să treci și pe la mine. 
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Casa noastră este albă. 
Intră-n curte fără frică. 
Azorel nu o să latre, 
Doarme-n cușca lui cea mică. 

 
18.Moșule, nu fă risipă, 
Unul, doi bănuți și gata. 
S-o ții tânără pe mama, 
Să-l ții sănătos pe tata, 

 
Asta îmi doresc, moșnege, 
O familie frumoasă, 
Un brăduț, un foc în sobă 
Și-un colind, la noi în casă. 

 
19.Moșule, nu-ți cer nimica. 
Nu vreau daruri să primesc, 
Dar pe doamna-nvățătoare 
Ție vreau să ți-o pârăsc. 

 
Toată ziua lecții, lecții... 
Alfabetul e prea lung, 
Timp de joacă nu mai este, 
Orele nu mai ajung. 

 
20.Teste grele și probleme 
Asta facem ziua toată. 
Moșule, te rog, ai milă 
Fă și tu ceva odată! 
 
Vino iute către școală 
Ia-l pe Rudolph, ia-i pe toți, 
Iar pe doamna-nvățătoare 
Sui-o-n sanie, de poți. 

 
21.Moșule, ce e cu tine, 
Ești puțin cam obosit? 
Sau... te rog să-mi spui pe față: 
Ești cumva îndrăgostit? 
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Poate ai și tu probleme. 
Toți copiii te doresc, 
Drumul nu se mai sfârșește, 
Renii poate obosesc... 

 
22.Liste lungi, cadouri multe, 
Iar tu ești cam bătrânel... 
Mulțumesc pentru păpușă... 
Însă eu... sunt băiețel! 

 
Iar Iolanda, blonda creață, 
Plânge biata și se-nchină: 
A găsit sub brad aseară 
Un... ciocan și o mașină. 

  
23.De aceea-ntreb cu teamă: 
Moșule, e totul bine? 
Fă-ți un set de analize, 
Tu ești totul pentru mine! 

 
DOAMNA 

Iar acuma la incheiere 

Va spunem la revedere 

Noi speram ca v-a placut 

Si un zambet v-am facut 

Iar acum noi va uram… 

TOI COPIII:  Bucurie, sanatate si belsug s-aveti in toate !!! 
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Importanţa adaptării jocurilor de mişcare  

în procesul instruirii 
 
 

Prof. înv. primar Vasiliev Anca-Raluca 
Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța 

 
 
 
Viaţa noastră nu poate fi concepută fără joc, acesta nefiind caracteristic numai 

copilului, ci însoţind viaţa omului pe tot parcursul existenţci sale, cu precizarea că în 
copilărie el deţine locul principal. Putem spune deci că jocul este o activitate 
caracteristică speciei umane.  

Jocul este considerat ,,activitatea în care acţionează o mulţime de elemente 
raţionale adică jucătorii care în mod succesiv şi independent, într-o ordine şi în condiţii 
prestabilite printr-un ansamblu de reguli şi precizări. aleg o decizie, (efectuează o 
acţiune) dintr-o mulţime de alternative posibile. De asemenea, regulile jocului 
precizează situaţiile în care jocul se termină şi se stabileşte învingătorul.“ (Mircea 
Dragu)    

Potrivit  ideii formulate astăzi în pedagogia ştiinţifică exerciţiul fizic  este un 
mijloc de formare a personalităţii şi de pregătire a omului pentru profesiune, pentru 
cerinţele vieţii cotidiene. 

Jocurile de mişcare constituie un mijloc important prin care se realizează o parte 
din sarcinile care revin educaţiei fizice. Ele îşi găsesc o largă aplicabilitate în toate 
formele organizate ale acestei activităţi: lecţiile de educaţie fizică, palatele copiilor, 
lecţiile de antrenament sportiv, mai ales la nivel de copii şi juniori, taberele de copii 
etc.  

Jocul de mişcare  prin conţinut, formă şi efecte, prezintă unele avantaje faţă de 
alte exerciţii fizice, oferind condiţii favorabile de dezvoltare simultană. 

E. Claparede susţine în teoria muncii că ,,jocul este o adevărată muncă“. Prin joc 
,,copilul se pregăteşte pentru viaţa adultă, exercită funcţii perceptive, intelectuale, 
motorii şi împreună scot în evidenţă dorinţele trebuinţele şi le canalizează spre un grad 
sociabil adaptabil.” Datorită multiplelor influenţe favorabile asupra copilului jocurile 
de mişcare (dinamice) au devenit un mijloc important al educaţiei fizice şi au fost 
incluse în conţinutul lecţiilor în toate ciclurile de învăţământ, începând cu cel preşcolar, 
primar, gimnazial, liceal, universitar. 

Jocurile de mişcare reprezintă o metodă şi un mijloc de educaţie. 
Deoarece fiecare joc are reguli precise, copilul învaţă să aprecieze just situaţiile 

concrete de joc, să ia decizii proprii, individuale sau corelate cu a celorlalţi participanţi 
la joc, solicitându-l din punct de vedere intelectual.  

În timp ce copilul se joacă, el este învăţat să observe, să caute şi să găsească 
soluţii concrete, uneori neprevăzute care apar în timpul jocului, stimulând spiritul de 
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iniţiativă, creativitatea, care să-l conducă spre reuşită în urma unei colaborări strânse 
cu ceilalţi colegi de echipă şi chiar cu adversarii.  

Fiind însoţite de veselie şi de bună dispoziţie împletite armonios cu factorii 
naturali de mediu, jocurile de mişcare favorizează: o dezvoltare echilibrată a sistemului 
nervos al copilului, o bună stimulare a proceselor metabolice, îmbunătăţirea funcţiilor 
aparatului respirator, circulator contribuind la fortificarea organismului, stimulează 
dezvoltarea calităţilor motrice, influenţează dezvoltarea fizică armonioasă în strânsă 
legătură şi interdependenţă cu stimularea tuturor celorlalte componente ale educaţiei: 
intelectuală, morală, estetică.  

Prin aceste jocuri dinamice se urmăreşte: menţinerea unei stări optime de sănătate,  
dezvoltarea fizică armonioasă şi perfecţionarea capacităţii motrice, formarea 
deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi utilitar-aplicative, formarea şi 
dezvoltarea unor calităţi moral-volitive. 

Desfăşurarea activităţii de instruire la educaţie fizică şi sport prin jocuri dinamice 
prezintă numeroase avantaje: 

- creează stări emoţionale pozitive; 
- dezvoltă spiritul de echipă (armonizează interesele,acţiunile şi eforturile 

personale cu  
cele ale echipei determină acceptarea şi recunoaşterea liderului, asumarea unor 
responsabilităţi): 

- contribuie la dezvoltarea calităţilor morale şi de voinţă; 
- permite manifestarea iniţiativei şi independenşei în acţiuni, afirmarea gândirii, a  

creativităţii, a capacităţii de anticipare şi a deciziei; 
- stimulează competitivitatea, sporeşte interesul elevilor pentru activitate. 

Jocul a fost utilizat în toate timpurile ca mijloc educativ, mai ales la copii de 
vârstă mică şi în special în cadrul familiei. Primele noţiuni mai semnificative cu privire 
la valoarea educativă a jocului le găsim în scrierile filozofilor antici Aristotel şi Platon, 
care considerau că până în al cincilea an de viaţă, copilul trebuie scutit de învăţătură şi 
de muncile aspre, ceea ce ar dăuna creşterii, asigurându-i-se în schimb, mişcarea atât 
de necesară prin intermediul diverselor ocupaţii, dar mai ales prin joc. Astăzi jocul este 
apreciat ca importantă metodă de învăţământ, fiind încadrat la capitolul ,,Metode 
bazate pe acţiune”, mai exact, prin metodele de simulare. 

În activitatea de educaţie fizică, jocurile de mişcare (dinamice) pot fi folosite în 
toate momentele ei. 

În primele momente ale activităţii, organizarea colectivului, pregătirea 
organismului pentru efort se folosesc jocuri pentru educarea atenţiei, scopul lor fiind 
acela de a ridica starea emoţională a copiilor dar şi pentru a capacita a stimula atenţia 
şi concentrarea acestora. 

Aceste jocuri trebuie să ţină cont de câteva indicaţii metodice: 
- să necesite timp puțin pentru organizarea lor; 
- să fie scurte, uşor de înţeles, cu reguli puţine şi care nu necesită multe 

explicaţii; 
- să solitice execuţii rapide,promte, scurte; 
- să dureze cel mult 2-3 minute; 
- să angreneze treptat solicitarea organismului la efort. 
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În momentele următoare ale activităţii de educaţie fizică, jocurile de mişcare 
trebuie să îndeplinească anumite sarcini corespunzătoare momentelor respective şi care 
să conducă spre formarea, consolidarea deprinderilor motrice de bază, aplicative sau 
specifice anumitor ramuri sportive. 
 

Bibliografie: 
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- Teoria educaţiei- manual pentru şcolile normale, Editura didactică şi pedagogică, 
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- Iacovlev, V., - Jocuri pentru copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Buc 1981 
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TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN LA ROMÂNI 

 
 

PROF. VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA 
C.S.E.I ”CONSTANTIN PUFAN” DR. TR. SEVERIN, MEHEDINȚI 

 
 
 

Sărbătorile au avut întotdeauna un rol important în viaţa oamenilor. Fiecare 
popor are cultura şi sărbătorile lui, determinate de istorie, filosofia de viaţă și credinţă. 
În general, sărbătorile au un scop de a aduce în prezent momentele petrecute cândva. 
Totodată sărbătorile dau frumuseţe prezentului, prin faptul că aduc o atmosferă de 
celebrare. Ele creează emoţie, bucurie, spărgând pentru o clipă învelişul monoton al 
cotidianului. Prin repetarea lor dau motivație viitorului. 

Sărbătorile de iarnă la români debutează în data de 6 decembrie (Sf. Nicolae) și 
se finalizează în 7 ianuarie (Sf. Ion), acestea fiind caracterizate de o multitudine de 
tradiții și obiceiuri. 

Crăciunul sau Nașterea Domnului (25 decembrie) este una dintre cele mai 
importante sărbători creștine, a cărei magie ne înconjoară pe toți. De Crăciun românii 
au o multitudine de tradiții și obiceiuri: tăiatul porcului, împodobirea bradului, 
colindatul, etc.  

 Prin unele părți, tăiatul porcilor se face la Ignat datina aceasta se amână până la 
Craciun.  Prin unele locuri se zice că în noaptea de Ignat, porcii visează mărgele roșii 
la gât.  Porcul care n-a fost tăiat în ziua de Ignat, d-aci încolo nu se mai îngrașă, căci în 
ziua de Ignat și-a visat cuțitul. 

Bradul este un obicei binecunoscut al sărbătorii de Craciun - parcă nu e Crăciun 
dacă nu miroase în casă a brad! Obiceiul este atestat prima dată la egipteni, care, în 
ziua solstițiului de iarnă, își decorau casele cu frunze de palmier. Obiceiul a fost apoi 
preluat de romani, care au înlocuit palmierul cu bradul. Brazii au fost împodobiți timp 
de multe secole cu mere, prăjituri, dulciuri. Martin Luther a fost primul care a folosit 
lumânări pentru împodobirea bradului, în secolul al XVI-lea. Prin 1610, în Germania, 
a fost inventată beteala, un alt obiect nelipsit din arsenalul de decorare a bradului. În 
acea vreme, nu era numai argintie, ci chiar din argint, care a fost folosit în acest scop 
până la jumatatea secolului trecut.   

În România, bradul de Crăciun a aparut în a doua jumătate a secolului al XIX-
lea, suprapunându-se peste vechiul obicei autohton al butucului de Crăciun - un trunchi 
de brad tăiat și ars pe vatră în noaptea de 24-25 decembrie, simbolizând moartea și 
renașterea zeului autohton Crăciun. Obiceiul, atestat pe vremea romanilor, a dispărut 
între timp. 

Colindatul începând cu noaptea de 23-24 decembrie, de la miezul nopții și până 
la revărsatul zorilor ulițele satelor răsunau de glasul micilor colindători. În orașe 
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întâlnim colindători odată cu lăsarea serii și până în miez de noapte. Cu traista după 
gât, cu bățul în mână și căciula pe urechi, colindătorii merg din casă-n casă. În afară de 
seara mare a colindelor se mai colindă și în seara Sfantului Vasile, paralel cu Plugușorul 
sau Uratul. Sub numele de colind și colindat trebuie să înțelegem vechiul obicei, când 
copiii, ca și flăcăii merg din casă în casă, cântand pentru a ura sănătate și fericire 
gazdelor ce-i ascultă, de la care primesc daruri. 

 Mersul cu steau este un alt obicei de Crăciun întâlnit la români care are loc în 
ajunul Crăciunului. Cei care merg cu Steaua sunt mai ales copii. Obiceiul are o 
semnificație religioasă, fiind legat de steaua care s-a arătat celor trei magi de la răsărit. 

Plugușorul este un alt obicei de Crăciun străvechi, în care cete de flăcăi pornesc 
cu plugul, semnificând un ritm de fertilitate, constând într-o urare care să aducă recolte 
mai bogate în anul care vine. Acest obicei de Crăciun aduce veselie și culoare 
sărbătorilor de iarnă, amintindu-ne și de ocupația strămoșilor noștri care era 
agricultura. 

Mersul cu capra are legatură cu sporul de animale în turmele păstorilor, fiind un 
ritual care aduce roade mai bogate în anul care vine. Acest obicei este un bun prilej 
pentru a intra în contact cu covoarele, ștergarele, podoabele în culori vii din casele 
gospodarilor și aduce urări legate de Anul Nou.   

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Narcisa Alexandru Știucă – ”Sărbătoarea noastră de toate zilele – sărbători în cinstea 
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OBICEIUL FĂȘANGILOR-FĂȘANGII DE LA CETEA 

 
 
 

Prof. Vass Sarolta 
Clubul Copiilor Aiud 

 

 

La 27 km distanță de la Alba Iulia, la poalele culmii Piatra Ceții din Munții 
Trascău, se află localitatea Cetea, un sat de o tainică frumusețe.,  

Neobișnuiți sunt oamenii acestui sat , cu poveștile lor misterioase , dar poate cel 
mai de preț este faptul că aici, în satul Cetea , s-a păstrat un obicei arhaic și straniu : 
Obiceiul Fașangilor. 

Obiceiul Fășangilor de la Cetea are o evidență funcție religioasă și mitică. În 
centrul ritualului de la începutul   Postului Mare sunt feciorii satului , care practică un 
fel de dans frenetic, în care predomină săriturile. Inițiere în practici ritualice grupul 
fășangilor este alcătuit dintr-un număr fără soț, 7-9-11 membri, îndrumați de un staroste 
mai vărstnic, care nu partcipă la dans.  

,,Îndrumătorul  inițiat îi învață pe tineri o seamă de practice ritualice de alungare 
a sălbătăciunilor din preajma cirezilor de vite și a  turmelor de oi, ținănd seama că ne 
aflăm într-un mediu preponderent agrar. Aici este locul unde se discută despre viața de 
cuplu, despre riturile funerare, plantele de leac”, se arată în lucrarea citată. Fășangii , 
căci așa se numesc membrii cetei, au la încălțări legați zurgălăi și poartă în măini 
diferite bucăți de lemn.  

Conducătorul duce cu el un buștean legat cu lanț, ca pe un trofeu, ca și cănd ar 
fi vorba de un rival supus și înlănțuit. Alte personaje sunt ,,Preotul,, -oficiantul unui 
cult păgăn, preoteasa , mutul. Feciorii poartă măști zoomorfe care fac trimitere la 
simbolul berbecului și al bourului, iar trupul le este învăluit în fășii de pănză de diferite 
culori, predominănd albul. Preotul și preoteasa nu sunt reprezentări ale unor personaje 
cunoscute, ci probabil, fac trimitere la riturile de fertilitate specific începutului de 
primăvară. Decodificarea gesturilor fășangilor, dansul pe care –l practică fășangii în 
fața consătenilor este unul frenetic, în care predomină săriturile, ca și cănd membrii 
cetei ar imita coregrafic zborul.  

Momentele de nemișcare sunt urmate de o dezlănțuire și mai sălbatică , sugerănd 
probabil alternanța vieții și a morții. Spre exemplu, cănd unul dintre atacanți cade la 
pămănt, ceilalți  se adună în jurul lui și lovesc cu bastoanele de lemn aerul sau pămăntul 
pănă cănd tovarășul lor se trezește din nou la viață. 

,,Unul dintre  momentele importante ale ritualului este cel în care membrii cetei 
încearcă o imperechere simbolică cu ființa ce reprezintă principiul feminine, dar în 
urma luptei pentru a fi posedată,ea se lasă stăpănită doar de ,, preot,, care mimează pe 
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lăngă consumarea actului sexual și oficierea unui ritual păgăn, scoțănd sunete 
asemănătoare unei incantații magice.El este înzestrat cu un falus de lemn și face gesture 
excentrice”, notează autorii lucrării citate. 

Unii cercetători au făcut o analogie între dansul fășangilor și cel al călușarilor. 
În primul caz dansul semnifică încercarea omului culturii arhaice de a stăpăni forțele 
naturii, iar în al doilea caz evocă galopul calului și starea de a fi posedat de ele. 
Considerăndu-l un act estetic, spectatorii dăruiesc  ,,actorilor,, bani pe care cățiva dintre 
ei, cu rol secundar, îi adună în cutii de metal. Cu banii strănși, membrii cetei iau parte 
la un ospăț ceremonial. ,,Scenariul capătă din păcate influențe tot mai puternice din 
partea obiceiului ce are loc tot la aceeași dată, al hodăițelor, ce constă din aprinderea 
de focuri pe înălțimi și satirizarea defectelor celor carenu s-au căsătorit pănă la o dată 
fixată de normele colectivității.  Astfel, unii dintre fășangii lovesc porțile feciorilor 
neînsurați, stărnind hazul celor prezenți.  

Aceasta este o degradare aritualului pe care generațiile vechi nu cunoșteau”, 
susțin cercetătorii. Asemănări cu serbările în cinstea zeului Dionysos ritualul se 
consumă mai mult în tăcere. Singurele sunete care se aud cele de satisfacție,după ce , 
rănd pe rănd, fiecare etapă a ritualului a fost consumată. Cercetătorii explică interdicția 
cuvăntului și prezența mutului printr-o puternică trăire interioară, ce refuză să fie 
exprimată. 

La Cetea, tradiția orală vorbește despre un loc unde se săvărșeau ritualuri 
dionysiace. Este vorba de ultima cascadă a Băilor Romane. Ritualul Fășangilor de la 
Cetea se încheie cu o baie simbolică, avănd probabil sens purificator, într-o vale și în 
mare taină.   Ulterior, feciorii se îndreaptă spre un loc doar de ei știut, unde îngroapă 
costumele, măștile și obiectele de are s-au folosit. 

Cea mai importantă parte a costumului o reprezintă măștile. Au fost folosite ca 
suport mai multe material, peste care erau cusute blănuri de animale.  Bătrănii își 
amintesc că au fost vremuri cănd măștile erau construite din coajă de copac, dar pentru 
că prelucrarea acesteia presupune o tehnică special, s-a renunțat la ea și s-a folosit un 
tip de carton gros, numit mucava.  

Mai tărziu, cei mai mulți dintre fășangi au început să poarte măști cu coarne. 
Astăzi măștile sunt construite sub forma unor coifuri. Structura metalică se învelește 
cu piele și apoi se decorează cu vopsea, cu panglici din pănză sau din hărtie colorată și 
cu ciucuri. 
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Importanța activităților educative  

în parteneriat cu părinții 

 

Profesor Înv. Preșcolar Vătafu Mirela 

 

 

Parteneriatul educaţional se adresează în principal părinţilor şi profesorilor şi se 
referă la a acţiona în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia trebuie să fie în acord cu 
măsurile şcolare, şi ceea ce face un părinte, să nu fie negat de celălalt. H. Pierot 
sugerează că mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor 
determinanţi ai evoluţiei individului.  

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un ”candidat la maturizare”, 
deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. 
Copilul trebuie modelat, iar fundamentarea personalităţii sale se realizează, în mare 
măsură, în interiorul familiei acestuia, care concentrează primul său univers afectiv şi 
social. 

G. Mauco precizează că la vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin 
imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul model oferit 
copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund 
evoluţia viitoare a copilului. După familie, grădiniţa constituie prima experienţă de 
viaţă a copilului în societate. 

 
         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. 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. 

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. 

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, 
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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. 

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.  

Exemple de parteneriate: „ Eu sunt unic” , „ Eu şi ceilalţi” , „ Părinţi şi copii” . 
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;  

- 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. 

În timp ce pandemia a perturbat semnificativ predarea şi a adâncit inegalităţile, 
aceasta a oferit, de asemenea, şi oportunităţi pentru transformarea pedagogiei şi 
transformarea etosului şcolar: noi modalităţi de predare şi învăţare, noi moduri de 
comunicare cu copiii şi familiile, noi roluri pentru creşterea nivelului general de 
bunăstare a elevilor.  

Statele au mult de câştigat din răspunsurile educaţionale creative la pandemie la 
nivel de şcoală, la nivel local şi naţional. Vor exista experienţe valoroase, vor fi învăţate 
lecţii importante, care se pot încorpora în procesele de planificare şi reformare a 
educaţiei pentru anii următori. Aceasta este o oportunitate care nu trebuie ratată, care 
necesită un proces de planificare menit să evalueze continuu situaţia, care intenţionează 
să abordeze inegalităţile, care încurajează înregistrarea şi documentarea proceselor de 
intervenţie şi a rezultatelor şi care monitorizează şi evaluează practicile, pentru a le 
îmbunătăţi eficacitatea şi a susţine acţiunile reuşite 

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. 

Majoritatea activităților au fost desfașurate online cu implicarea directă a 
părinților, având sarcini precise, fie prin prezentare a unor situații care implică   
dezvoltarea copilului, fie prin prezentarea unor exemple și experiențe trăite. În 
majoritaea activităților, părinții sunt un exemplu de comportament și de adaptare la 
noile situații, atât pentru copii, cât și pentru ceilalți adulți din familie. 
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Colaborarea a fost fructuasă, cu rezultate deosebite, cu toate că parteneriatul a 
îmbracat o nouă haină in contextual pandemiei, importantă e perseverența și dorința de 
a educa cu simț de răspundere noua generație. 

 

     BIBLIOGRAFIE: 

Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani - 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI 

 Ecaterina Adina Vrășmaș, Consilierea și educația părinților, Bucuresti, Editura 
Aramis, 2002; 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 
 

 

PROF. VELA ANIȘOARA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMAȘNEA, JUD. CARAȘ-SEVERIN 

 
 
 

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. 

Sarbatoare a bucuriei, a speranței și a fericirii, Crăciunul reușește să aducă 
laolaltă familiile și prietenii.  

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 cunoască acest sentiment. 

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.  

Sărbătorile acestui anotimp sunt cele mai spectaculoase şi prefigurează parcă 
dragostea pentru semeni.  

 În noaptea Sfântă de Crăciun, înconjurată de multă bucurie şi veselie, românii 
au parte de împlinirea tuturor dorinţelor. 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.  

 
 

Bibliografie:  
 

1. Potolea, Dan şi Păun Emil, (coord), Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri 
aplicative, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
  

1443



 

Importanța activităților educative  

realizare în parteneriat cu părinții 

 

Nicoleta Verdeș,  

Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Iași, Grădinița nr. 15 

 
 

Școala și grădinița au un impact în educația copiilor de natură formală, 
instituțională, iar părinții au un impact în educația acestora de natură informală. Pentru 
a crește copii sănătoși este important ca cele două sisteme să fuzioneze. Este importantă 
colaborarea și o stransă comunicare între școală/grădiniță și părinți. Este important și 
sănătos menținerea unor porți  ale comunicării deschise, sincere și ziditoare.  

„Acasă” copii au un contact apropiat cu familia, părinți, frați, surori și familia 
extinsă. Există un alt tip de relaționare în familie, un tip de relaționare mult mai 
apropiată din punct de vedere fizic și emoțional. Școala și grădinița oferă un tip de 
relaționare de tip social, care ajută la integrarea socială. 

Cu cât părinții lucrează mai mult cu copiii acasă cu atât mai mult se vede acest 
lucru în fișele de lucru ale copiilor, în testele lor. Preocuparea pentru educația acestora 
trebuie să continue și acasă. Parteneriatul cu părinții în procesul educativ al copiilor are 
un rol important, deoarece copilul primește din ambele părți informațiile necesare 
dezvoltării lui corecte, coerente și normale. Un copil se va dezvolta mult mai bine și 
mai sănătos dacă familia este implicată în activitățile lui educative. Acasă  prin diferite 
teme, discuții, jocuri, copilul învață despre apărarea limitelor personale, despre valori 
sănătoase dacă părinții sunt implicați în actul educativ.  

Copiii nu învață doar la școală sau grădiniță. Învățarea este un proces continuu 
care se manifestă și acasă, în cadrul familiei. Părinții au un rol covârșitor pentru o 
dezvolare frumoasă a copiilor. Implicarea părinților presupune multă dragoste și 
dăruire din partea lor, pentru a-și educa proprii copii. Educația se face prin joc, citit, 
explicații, fișe de lucru, socializare, momente afective, etc. Toate acestea realizează un 
tablou eduațional parental care completează munca educatorului sau a profesorului. 
Părinții sunt modele formatoare pentru copii. Copilul va acționa conform unui model 
din fața lui. Copiii vor deveni precum părinții, conform modelului. Niște părinți 
truditori, muncitori, iubitori, înțelegători și care vor lucra în permanență cu copii lor se 
vor bucura de roadele muncii lor mai târziu. 

Nu putem concepe o dezvoltare armonioasă a unui copil fără implicarea 
părinților. Atât școala, cât și familia colaborează îndeaproape pentru binele copilului. 
O creștere într-un mediu familial de calm și siguranță va determina o stimă de sine 
crescută a acelui copil. 
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Este important ca elevul, adolescentul sau copilul să simtă siguranță, căldură și 
afecțiune în mediul familial, pentru a se putea integra social mai ușor.  

Primele forme de educație încep de acasă, din sânul familiei. Primul contact cu 
semenii începe de acasă. Primele persoane pe care le cunoaște un copil după nașterea 
sa sunt părinții. Figurile parentale reprezintă o autoritate puternică în viața unui copil. 
Părinții au un aport deosebit și special în modelalrea caracterului, personalității și 
sistemelor de valori ale copilului. Școala și grădinița vine să completeze acest tablou 
formând într-un final omul, capabil să se integreze social conform tuturor normelor și 
cerințelor sociale.  

Copilul preia din ambele medii, atât cel familial, cât și cel instituțional ceea ce 
are nevoie pentru a se forma corect. Instruirea familială va ușura mult și din sarcinile 
profesorului sau al educatorului. Dar părinții și educatorii sau profesorii trebuie să țină 
legătura îndeaproape cu părinții pentru a veni cu diferite completări, dacă există lacune 
de de tip educațional în formarea copilului. Latura emoțională este una importantă și 
aceasta vine cel mai mult din partea familiei. Dacă un copil se simte iubit și protejat 
poate asimila mai ușor diferite informații, poate face față mai ușor diferitelor obstacole 
sau provocări ale învățării. 

Pentru a putea crea modele sociale funcționale, capabile să se integreze social 
este nevoie de efortul comun atât al părinților cât și al instituțiilor educaționale. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE 

 

PROF. VERESCU MARCU CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OȚELU ROȘU 

JUD. CARAȘ SEVERIN 

 

 

              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. 

              Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă 
specializare, întrucât lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra 
generaţie – care înglobează speranţa, conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă 
singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul sclavul roboţilor, oricât 
se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să rămână 
o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte 
şi se dezvoltă, să triumfe valorile. 

              Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de 
realizarea unui parteneriat construit pe baza principiilor democratice care să opereze o 
schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor 
guvernamentale şi nonguvernamentale. 

              Personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine sudat între 
şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc.Dacă 
în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul 
familial primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă, 
şcoala îi oferă cultura, regulile şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 

              Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi 
în măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative 
legate de valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, 
demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult traseul de 
la normă la comportament. 
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               Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu 
anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a 
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. 
Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență 
ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
Odată cu intrarea în școală, copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată 
încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de 
promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se 
completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada 
școlarității mici îl reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să 
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. 
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul 
va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru 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. 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. 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 

1447



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. 

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 

-TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN- 

 

Prof. Vieru Loredana Cornelia 

Prof. Roșca Mihaela Cristina 

Grădinița P. P. „Licurici”, Galați 

 

,,Educatia este pur si simplu sufletul societatii trecand de la o generatie la alta.” 
(G.K. Chesterton) 

 
Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre 

cooperare şi participare, în care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei 
ci, mai ales, educarea unei gândiri productive şi posibilitatea de adaptare continuă la 
situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a creativităţii, precum şi a 
formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de 
competenţă şi implicare. 

Iarna, satul românesc devine un colț de rai. Este singurul anotimp din an în care 
domnește principiul repaosului și al odihnei. În timp ce grâul germinează sub stratul 
mare de zăpadă, casele țăranilor, calde și primitoare, se pregătesc de sărbătoare. 
Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde 
tradiția se mai păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de 
această sărbătoare. Bărbații își fac ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde 
adăpostesc animalele), iar femeile își curăță casele și pregătesc mâncare tradițională 
specifică acestei sărbători: cozonaci, colaci, sarmale și alte bunătăți românești.  

Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În Ajunul 
acestei sărbători (seara dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe colindatul. 
Acesta este cel mai important obicei românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și 
fete, femei și bărbați merg din casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului prin 
colindele lor (cântece specifice de Crăciun, care conțin acest mesaj), după ce colindă, 
ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu diferite bunătăți. Colindătorii sunt primiți cu bucurie 
deoarece se spune că ei aduc sănătate și un an prosper, apoi sunt recompensați cu nuci, 
mere, colaci și, mai recent, bani. 

Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an 
de an pe Moș Crăciun cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru 
copiii cuminți, iar cu câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu 
ornamente de culoare roșie sau verde. Un cântec specific spune: O brad frumos, o brad 
frumos, / Cu cetina tot verde... / Tu ești copacul credincios, / Ce frunza nu și-o pierde... 
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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 activității educative 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 le plac 
și mai mult sărbătorile creștinești nu pentru latura lor religioasă, ci pentru latura laică 
– venirea lui Moș Nicolae, Moș Crăciun și din acest motiv, s-a încercat prin această 
activitate promovarea de colinde si urături specifice zonei. Implicarea copiilor și 
părinților în derularea acestui proiect va conduce la conștientizarea faptului că 
sărbătorile și tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

În colaborare cu părinții, preșcolarii grupei mari ,,Albinuțele” și cei ai grupei 
mari „Fluturașii”, l-au așteptat pe Moș Crăciun cu un program de poezii, colinde, 
urături și un dans tematic și dans popular. S-au îmbrăcat adecvat (în fulgișori de nea), 
au repetat sârguincios pentru activitate, iar în ziua cea mare au realizat o serbare 
minunată. Datorită vremurilor actuale, în care pandemia ne împiedică să interacționăm, 
părinții au putut să-i urmărească și să se bucure online, Moș Crăciun însă a venit 
personal să-i felicite. 
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MOS NICOLAE – INTRE LEGENDA,  

TRADITIE ȘI OBICEIURI 

 
VIERU MARIA  

 GRADINITA „VOINICEL” 

 CHITILA, ILFOV 

 
 

In fiecare an, la data de 6 decembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul 
Nicolae, intruchiparea darniciei lui Dumnezeu si, din acest motiv, considerat 
adevaratul Mos Craciun in traditia Bisericii. Mos Nicolae nu este doar un personaj 
mitologic, ce aduce copiilor dulciuri sau, daca nu au fost cumininti, o nuielusa, ci 
este un personaj real, Sfantul Nicolae traind in secolul al IV-lea, fiind arhiereu in 
Mira Lichiei (Turcia de azi). Nascut din parinti cinstiti si credinciosi, tatal Teofan si 
mama Nona, Sfantul Nicolae (al carui nume inseamna „biruitor de popor”) invata 
inca de mic tainele credintei in Iisus, fiul lui Dumnezeu, si ale iubirii de oameni. 

Averea mostenita de la parinti a impartit-o celor nevoiasi iar viata si-a trait-o 
ca unul din cei saraci, in post si rugaciune, fiind un model de feciorie, intelepciune 
si iubire pentru semeni. Unchiul sau, episcop purtand acelasi nume, Nicolae, il ajuta 
sa urce pe sfintele trepte ale preotiei si astfel ajunge, ales de Duhul Sfant, arhiereul 
cetatii Mira din tara Lichiei. 

Intreaga viata a Sfantului Nicolae sta sub semnul facerii de minuni, intre care 
salvarea de la inec a unui credincios care i-a cerut ajutorul in rugaciunile sale, 
izbavirea unei corabii prin oprirea furtunii de pe mare, dar si scoaterea oamenilor 
nevinovati din temnite, vindecarea unor boli incurabile, redarea vederii, auzului si a 
graiului. 

Ultima parte a vietii si-a petrecut-o in manastirea Sionului de langa Mira, pe 
care a intemeiat-o si unde a fost inmormantat. Din anul 1087 moastele Sfantului 
Nicolae se afla la Bari (Italia), la loc de mare cinstre, unde credinciosii din intreaga 
lume se inchina si se roaga pentru ocrotire si vindecarea de boli. 

Traditii si obiceiuri de Sfantul Nicolae 
In traditia populara Mos Nicolae sau San-Nicoara este un mos cu barba alba, 

calare pe un cal alb, patronul marinarilor, soldatilor, calatorilor, vaduvelor, orfanilor 
si fetelor sarace nemaritate. Barba alba a lui Mos Nicolae este semn ca in ziua de 6 
decembrie trebuie sa ninga, cand mosul isi scutura barba, iar calul alb simbolizeaza 
zapada care cade la inceputul iernii.San-Nicoara este un pazitor al soarelui, la fel ca 
si Santandrei, el stand de veghe la portile cerului dinspre apus, lucru ce simbolizeaza 
victoria luminii asupra intunericului, a binelui asupra raului.Asemeni lui Mos 
Craciun, din vechimi exista obiceiul ca in dimineata zilei de Sfantul Nicolae copii 
sa gaseasca in ghetute dulciuri, jucarii si o nuielusa frumos colorata, ori o varguta 
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adevarata, in cazul in care nu au fost destul de cuminti. Conform acestui obicei, in 
ajunul sarbatorii copiii isi pregatesc cizmulitele si le aseaza langa usa, pentru ca 
mosul sa le gaseasca si sa le umple cu daruriţ 

Mos Nicolae este asteptat si sarbatorit in diferite moduri de la o tara la alta. 
Olanda are un adevarat “cult” pentru sarbatoarea Sfantului Nicolae. Astfel, in 

fiecare an, inca de la jumatatea lunii noiembrie, posturile de radio si de televiziune 
se intrec in a anunta venirea sfantului in noaptea de 5 decembrie. In toate orasele 
incep pregatirile pentru asa-numita parada de “Sinterklaas” (se pregateste o fanfara 
militara si festivitati in porturi), iar “Sfantul Nicolae” si “ajutoarele” sale merg in 
scoli, magazine, spitale si chiar in casele oamenilor pentru a vedea cum se comporta 
copiii. In schimb, acestia din urma sunt sa-i cante un cantec special si sa-i 
pregateasca diverse preparate (biscuiti si prajituri cu mirodenii), iar in seara de 5 
decembrie isi pun incaltarile la fereastra, la usa sau la semineu, alaturi de o lista cu 
dorinte si de un morcov sau un vas cu apa ( olandezii cred ca Sfantul vine calare pe 
un magar sau pe un cal, care trebuie hranit ). Cei mai cuminti primesc in dar dulciuri, 
fructe sau alte daruri, iar cei neastamparati carbuni, cartofi sau un saculet cu sare. 

Un alt obicei olandez este ca in ziua de 5 decembrie familiile sa participe la 
mese festive, unde se face schimb de cadouri intre invitati. Cadourile sunt anonime, 
purtand semnatura “Sinterklaas”, fiecare primind cate un dar legat de “slabiciunile” 
sale (de exemplu, pentru cei care nu se pricep deloc sa scrie versuri, se ofera o carte 
cu “retete” pentru scrierea versurilor). Ceea ce primeaza este originalitatea si crearea 
unei atmosfere ludice.       Germania - copiii il asteapta pe Sfantul Nicolae insotit de 
alaiul sau. El trece prin fiecare casa cu o carte de aur in care sunt inscrise dorintele 
copiilor, iar acestia il asteapta cu bomboane si cu “piramida Craciunului” (cu desene 
reprezentand scene ale Nasterii Domnului). Copiii asteapta nerabdatori bataia in usa 
a lui “Sankt Nikolaus”, care vine cu un sac mare. Ca si olandezii, si germanii cred 
ca sfantul vine calare pe un cal alb sau pe un magarus.Toti primesc daruri si ofera, 
la randul lor, de cele mai multe ori nuci sau fructe. Francezii il privesc pe Sfantul 
Nicolae din perspectiva celui mai important protector al copiilor. In zilele ce precede 
data de 6 decembrie, bunicii si parintii le spun copiilor povestea lui “Saint Nicolas” 
( Este vorba de 3 copii care s-au ratacit si au fost gasiti de un macelar rau. Acesta a 
vrut sa-i omoare, aruncand sare peste ei si azvarlindu-i intr-un fel de tub. Cu ajutorul 
interventiei Sfantului Nicolae, copiii au fost salvati ). Datorita acestei povesti, sunt 
realizate numeroase tablouri si statuete ce-l infatiseaza pe Sfant, avand alaturi un 
copil intr-un tub.Imaginea lui “Saint Nicolas” este cu atat mai buna cu cat este pusa 
in contrast cu cea a lui “Père Fouettard”, care ameninta copiii cu nuieluse si il 
“sfatuieste” pe Sfant sa nu le aduca nimic.Le aduce ciocolata si alte daruri, vizitand 
inclusiv gradinitele, scolile si spitalele. Copiii il rasplatesc cu cantece, poezii si cu 
delicatese, precum prajiturele de turta dulce, ciocolata sau “mannala” (un fel de 
briosa reprezentandu-l pe “Saint Nicolas”). 

Spania - numeroase lacase de cult poarta numele sau, iar oamenii il cinstesc 
printr-o “Caminata”: un fel de “plimbare” ce se face in jurul bisericilor trei zile de 
luni succesive. Dupa aceasta, cei care cer ajutorul spun rugaciunea “Tatal Nostru”, 
o rugaciune speciala adresata Sfantului si un fel de psalm. Se spune ca femeile cer 
ajutorul Sfantului Nicolae, cu precadere cand se confrunta cu probleme financiare.In 
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regiunile din Spania s-au pastrat cateva traditii milenare dedicate acestei sarbatori. 
De exemplu, in Tara Bascilor, exista obiceiul ca baieteii cu varsta cuprinsa intre 3 si 
6 ani sa se deghizeze in Sfantul Nicolae si, insotiti de un alai, sa colinde si sa stranga 
daruri primite de la localnici. Acestea constau in stafide, nuci sau prajiturele. De 
asemenea, in comunitatile mici, exista obiceiul ca oamenii sa se stranga in fata 
cladirii primariilor pentru a astepta sa li se arunce de la fereastra bomboane sau fructe 
uscate.Si in regiunea catalana s-a pastrat o traditie speciala. Copiii, insotiti de parinti 
sau de profesori, merg din casa in casa cantand un cantec special, avand cu ei cosuri 
uriase in care li se pun mici daruri. Uneori, copiii poarta sabii din lemn, in amintirea 
vremurilor stravechi cand, cu ocazia sarbatorii Sfantului Nicolae, li se dadea voie sa 
loveasca cocosii pe care-i intalneau pe strada.                   

 SUA - sarbatoarea Sfantului Nicolae a fost adusa de imigrantii europenii. 
Astfel, obiceiurile sunt un amestec intre traditii ale olandezilor, germanilor sau 
ucrainienilor si cateva“simboluri” autohtone. Practic, Sfantul Nicolae se sarbatoreste 
in zone in care o buna parte a locuitorilor sunt de religie catolica, romano-catolica 
sau ortodoxa (spre exemplu, in statele Michigan, Iowa, Illinois, Wisconsin, Ohio sau 
Missouri). De cele mai multe ori, sarbatoarea consta in organizarea unor parade, 
unde adultii si copiii se aduna pentru a-l astepta pe Sfantul Nicolae cu mici daruri 
(mai ales dulciuri).In ceea ce priveste “simbolurile” autentic americane despre care 
am mentionat mai sus, acestea se refera la: sosetele agatate de semineu (acestea 
urmeaza sa fie umplute cu daruri de la Sfantul Nicolae si sunt un fel de “pregatire” 
pentru venirea lui Mos Craciun), portocalele sau mandarinele care se pun in sosete 
(fructele semnifica banuti de aur, ca dar al Sfantului Nicolae), acadelele in forma de 
toiag de episcop (simbolizeaza carja de episcop al Sfantului Nicolae), ajutorul oferit 
celor aflati in dificultate (se spune ca Sfantul Nicolae va oferi cadouri in special celor 
tineri si vulnerabili; de aceea, se obisnuieste ca in comunitati sa se colecteze diverse 
bunuri, care vor fi daruite celor ce au nevoie de sprijin). 

Am vazut ca traditiile dedicate Sfantului Nicolae s-au mentinut pe parcursul 
anilor pe continentul european, fiind preluate si de catre americani. In ultima parte a 
acestei sectiuni, ne vom ocupa de semnificatia sarbatorii Sfantului Nicolae pe 
meleagurile noastre. Romania - numit Sân-Nicoară, Sfântul Nicolae era considerat, 
în credinţa populară, drept veghetor peste soarele care încearcă să fugă spre 
miazănoapte, lăsând lumea pradă întunericului şi frigului. Ninsoarea era uneori pusă 
pe seama lui Moş Nicolae, care trebuia doar să scuture din barbă pentru a produce 
albul pufos al zăpezii.De altfel, în popor, sosirea zilei lui Moş Nicolae vestea 
începerea iernii. În ajunul Sfântului Nicolae, copiii îşi lasă ghetuţele şi cizmuliţele, 
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curăţate cu grijă, în dreptul ferestrelor sau la intrarea în casă, urmând ca Moşul cel 
darnic să le lase în ele dulciuri şi jucării pentru cei cuminţi şi doar nuieluşe celor 
năzdrăvani. 

 

Bunul, Moşul Nicolae 
Lin soseşte în odaie. 
Şi-n ghetuţele curate 
Încep iute să se-arate:  

Biscuiţi, bomboane, bani, 
Ciocolată, gologani. 

Dar mosneagul nu mai ştie: 
Sunt reali sau jucarie? 
Printre ghete aşezaţi 

Râd papucii mici, ciudaţi. 
Îi explică păpuşica: 

Sunt papucii lu'... pisica! 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!  

TRADȚII ȘI OBICEIURI 

Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții    

 

 

Prof. Înv. Primar VITAN VERONICA 

Școala Gimnazială Pătroaia - Vale 

Com. Crângurile, Jud. Dâmbovița 

 

Crăciunul este perioada tradiţiilor 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 oamenii, timp petrecut cu familia, 
petreceri, cadouri, bucurie, chiar dacă există unele obiceiuri care variază în funcţie de 
ţară şi de istoria fiecărui popor.   

Cu atât mai mult, în această perioadă a anului, apropierea de familie, de oamenii 
dragi și de tradiții reprezintă o prioritate și pentru școală, prin implicarea acestora în 
viața acesteia. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, începând educarea lui în 
mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din 
propria experienţă de viaţă a acestora, astfel se continuă ceea ce transmite din generație 
în generație. Împreună cu părinţii, şcoala îşi are rolul bine stabilit, intervenind în 
dezvoltarea primară a copilului.  

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea 
unor parteneriate, construite pe baza principiilor democratice care să opereze o 
schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali 
implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi.  

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele  legate de 
valori precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, 
solidaritatea, atitudinile civice şi mai ales să devină parte a unui  comportament normal, 
formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilo,  convingerea 
părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu, 
implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei 
bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de 
către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi 
financiare necesare derulării serbării de Crăciun și a altor evenimente școlare ce 
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necesită implicarea tuturor partenerilor.  Astfel,  punem  fiecare elev în situația de a-și 
demonstra, în clasă, principalele însușiri care-i definesc personalitatea, făcându-l 
participant  activ, dar și colaborator, partener al nostru în ducerea la bun sfârșit a tuturor 
activităților.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de 
potențialul comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Profesorul trebuie să dețină 
înainte de toate, bune calități de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor 
interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar și între sine și fiecare 
dintre 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.  

Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la 
următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților,  
corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile 
școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații 
la cererea părinților. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am desfășurat împreună cu părinții elevilor 
noștri, un târg de Crăciun cu vânzare a produselor proprii, iar cu bănuții strânși am 
cumpărat diferite cadouri pentru bătrânii aflați la azilul din localitate. Nu pot exprima 
prin cuvinte bucuria tuturor celor care au participat la această activitate, atât beneficiarii 
cât și participanții la acest proiect. Ne-am propus o astfel de activitate și înaintea 
sărbătorilor Pascale      

            

         Bibliografie: 

Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 

Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, 
Maramureș, 1994. 
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Rolul activităților educative pentru marcarea sărbătorilor de iarnă 

în cadrul cursului de “Limbă, cultură și civilizație românească” 

 

 

Prof. Vivianne Gherghel 

Școală Gimnazială nr. 27 “Anatol Ghermanschi”, Brașov, România 

Cursul “Limbă, cultură și civilizație românească” 

Școli publice, Toscana, Italia 

 

Sărbătorile de iarnă reprezintă un moment important din viață fiecăruia, mai ales 
pentru copii și de aceea experiențele creative și educative ce au această tema pot să fie 
foarte stimulante și formative în perioada de dinaintea acestora. Pentru toți copiii, la 
școală, aceste sărbători reprezintă fondul principal pe care se desfășoară activități de 
dezvoltare a creativitățîi folosind o mare varietate de limbaje: grafic, verbal, motric, 
simbolic, dar mai ales implică activități de lucru și cercetare în echipă, elevi, profesor, 
părinți, care să răspundă nevoilor emoționale și cognitive ale tuturor participanților.  

Resursele educative din perioada de dinaintea acestor sărbători cuprind activități 
creative și jocuri care să dezvolte gândirea divergență, abilitățile manuale, motricitatea 
fină, logica și concentrarea în realizarea unei sarcini. Instrumentele didactice reale și 
specifice ce unesc magia sărbătorilor de iarnă cu acțiunea educativ-formativă, urmărind 
logica teoriei lui Dewey de a învăța cercetând, fac ideea de a realiza o sarcină prin joc 
mult mai atractivă. Exercițiile de realizare a ornamentelor, felicitărilor, prin activități 
de tăiere, lipire, îndoire, pictare, colorare, modelare.  

Lucrările realizate de copii împreună cu profesorul, cu părinții sunt 
indispensabile pentru a-i face pe cei mici să intre în atmosfera de sărbătoare, pentru a 
optimiza interiorizarea valorilor tradiționale, pentru a descifra sensurile filosofice ale 
sărbătorilor de iarnă la nivelul corespunzător vârstei și al codurilor de comunicare. 
Activitățile de la școală îi implică pe copii și le permite să învețe în mod atractiv. 
          Ce activități însă se pot face? Depinde doar de creativitatea și imaginația 
profesorului de a propune clasei pe cele mai potrivite , care desigur să conducă la 
atingerea unor obiective, cum ar fi: conștientizarea stărilor emotionale, promovarea 
unor concepte precum condiviziunea, socializarea, toate urmărind o 
profundă  creștere  personală, emoțional-cognitivă, ca și o dezvoltare a manualitatii, 
deci un progres fizic.  

Lucrând cu elevi cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani în cadrul cursului de “Limbă, 
cultură și civilizație românească” desfășurat în Toscana, Italia pentru copii români și 
nu numai pentru ei, aceste activități educativ-formative capătă nuanțe noi deosebit de 
importante: de la transmiterea culturii de origine și exersarea interculturalității în clase 
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multiculturale, la cele de formare și dezvoltare a identității naționale ca parte a unei 
identități europene. 

Realizarea de mici lucrări împreună în clasă înseamnă condividerea cu ceilalți a 
unor valori ale propriului popor, cunoașterea și aprecierea valorilor altor popoare, 
stimularea dorinței de cercetare și creare în grup a unor obiecte aparținătoare altor 
tradiții, promovarea stării de bine în colectivul clasei dincolo de prejudecăți și 
diferențe.  

Implicarea și co-participarea părinților, bunicilor, fraților etc aduce un un plus-
valoare: mai multă infromatie culturală datorată  bagajului cultural mai bogat, mai 
multă stare de bine într-un mediu cald afectiv, mai multă siguranță și inspirație, mai 
multe idei și capacitate de concentrare, mai multă cunoaștere, înțelegere și acceptare a 
diferențelor cultural-lingvistice. Rezultatul imediat observat este o creștere 
semnificativă a gradului de implicare a fiecărui copil în realizarea sarcinilor, dar într-
un mod atractiv, plăcut, un adevărat motor de învățare esențial pentru dezvoltarea 
copiilor.  

Modelul părinților, rudelor, chiar prietenilor aduce cu sine dorința de 
autoperfecționare a celor mici, satisfăcând în același timp și nevoia de a fi văzuți și 
apreciați pentru efortul lor. Se crează astfel un izvor de noi resurse interioare, capabil 
să alimenteze creșterea personală, curiozitatea și nevoia de comunicare și de cooperare. 
Observând lucrările realizate în cadrul acestor activități copiii devin mai importanți, 
mai determinați, mai ambițioși să se autodepășească, să inventeze, să se concentreze 
pe finalizarea unei sarcini. 

O altă latură a acestor activități dedicate sărbătorilor de iarnă de care trebuie să 
amintim este reciclarea unor materiale și educare copiilor în acest spirit al reutilizării 
materialelor, în reinventarea lucrurilor în sensul respectării și protejării mediului. În 
aceste momente în care ne aflăm, într-o perioadă delicată a suferinței planetei, este 
fundamentală responsabilizarea copiilor chiar în cele mai mici acțiuni pe care aceștia 
le fac.  

Realizarea unor lucrări  pentru sărbătorile de iarnă devine în sine o acțiune care 
presupune respectarea mediului,conducând la interiorizarea unor comportamente 
capabile să ajute la protejarea sănătății ambientului. Astfel lucrările lor sunt și mai 
valoroase. Hârtia, plasticul, lipiciul, culorile, alte materiale ce au la îndemână zi de zi 
prind forme și dau viață nouă colorând și decorând sărbătorile prin ornamente, cadouri. 

Foarte importantă este și acceptarea lipsei de precizie, micile “defecte”, tăieturi 
mai puțin reușite, tot ceea ce contribuie la aspectul original, personal, viu corespunzător 
conceptului de “făcut de mână” de către un copil: un cadou”imperfect” demonstrează 
cum imperfecțiunea este sinonimă în acest caz cu fericirea, cu bucuria de a dărui. 

Distracția, jocul, respectul pentru mediu, ideile cu caracter filozofic adaptate 
vârstei, valorile și tradițiile, aspectele relaționale, sociale, tot ce ține de pedagogia și 
psihologia vârstelor, educare și formare, toate reprezintă tot atâtea cuvinte-cheie care 
sunt cuprinse în micile lucrări pentru sărbătorile de iarnă  și dau acestora importanța 
cuvenită. 

Ce lucrări am realizat noi? Brăduți din fetru, decorații pentru brad, pentru clasă și 
pentru casă, globuri cu elemente tradiționale, conuri de brad decorate, transformarea 
unor ambalaje de plastic în suporturi, mici tablouri sau ornamente, felicitări. Acestea 
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din urmă ne-au dat ocazia și a exersării scrisului de mâna, a învățării unor reguli de 
corespondență. Și toate împreună au contribuit la dezvoltarea vocabularului în limba 
română. 

Și în particular aceste activități, mai ales acelea unde au participat și părinții, au 
însemnat pentru toți alinarea dorului de “acasă”, afirmarea eu-lui național ca parte a 
eu-lui cetățeanului european, menținerea vie a  amintirilor celor mari prin povestiri și 
evocări, descoperirea unor noi aspecte ale modelului oferit de adulți, deschiderea 
emoțional-relațională. 

Ca o concluzie se poate afirma că activitățile dedicate acestor evenimete au o 
arie foarte mare de acoperire a unor valori, de formare și dezvoltare a competențelor 
urmărite pe fiecare ciclu de învățământ, de satisfacere graduală a tuturor nevoilor de 
dezvoltare ale copiilor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

 
Profesor învățământ primar VLAD IRINA - ADELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SIGHETU MARMAȚIEI 

 
,,Educația nu înseamnă pregătire pentru viață, educația e viața însăși.” 

(John Dewey). 

     

         Părinții  cât și profesorii împărtășesc responsabilitatea pentru educația copiilor. 
Cele două părți devin parteneri în educația copiilor, unindu- se într-un scop comun, și 
anume pregătirea  pentru viață. 

          Cercetările și studiile efectuate asupra relației dintre familie și școală arată că 
menținerea unei legături și a unei participări strânse are un impact semnificativ asupra 
rezultatelor educaționale ale elevului. Cooperarea dintre părinți, profesori și școală ar 
trebui considerată un instrument eficient pentru a obține succesul școlar. 

         Familia și profesorii au roluri diferite în educația elevilor. Elevii au cele mai mari 
beneficii atunci când relația între părinți și profesori este bazată pe respect și încredere. 
Părinții pot iniția discuții cu profesorii elevului pentru a-și clarifica diferite aspecte, iar 
profesorii le apreciază interesul și îi văd ca parteneri în educația elevilor. 

          Astfel, părinții participă la întâlnirile lunare/ semestriale organizate în școală 
pentru a fi considerat implicat în educația elevilor, se implică în activitățile 
extrașcolare, desfășurate în timpul anului școlar cu diferite ocazii. Pentru a sprijini real 
procesul de învățare al elevului este nevoie să-i ofere și oportunități de învățare atât 
acasă, sprijinindu-l la teme, asigurându-i un spațiu optim, cât și pe stradă sau la 
magazin, ajutându-l să ia singur decizii și să aplice în practică lucrurile învățate. 
Părinții trebuie să fie implicați în funcționarea școlii și să participe la activitățile 
comune propuse. 

           Părinții și profesorii sunt principalii actori în procesul de cooperare între familie 
și școală, care printr-o comunicare deschisă pot să clădească o bază solidă pentru 
dezvoltarea și educarea copiilor 

         Școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinților la 
educația copiilor și necesitatea unei relații de parteneriat între ele profesor și părinți, 
astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția în mod eficient și complet. 
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      Obiectivul principal ar trebui să fie ca părinții să simtă că sunt parte integrantă a 
școlii. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să le explicăm, încă de la început,  locul  pe 
care îl ocupă în procesul educațional al copiilor lor și continuitatea pe care trebuie să 
le ofere în casele lor pentru munca care are loc în școală. Este important ca familiile să 
fie informate cu privire la proiectele școlii și activitățile organizate pe parcursul 
cursului. 

        În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea 
părinților de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă 
există și în școala noastră sub diferite  forme : comitetul de părinți, consiliul 
reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile 
pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, 
cercuri, serbări, aniversări ). 

 

Exemple din activitățile elevilor clasei a III –a A 

                             
 

      

 

 

 
 

1461



 

Tradiţii şi obiceiuri de iarnă 

 

Invățător: Vlăduțescu Georgeta 

Școala Primară nr. 2 Peșteana - Jiu 

 

Te uită cum ninge-n decembrie... 

Iarna, satul românesc devine un colț de rai. Este singurul anotimp din an în care 
domnește principiul repaosului și al odihnei. În timp ce grâul germinează sub stratul 
mare de zăpadă, casele țăranilor, calde și primitoare, se pregătesc de sărbătoare. 

Lungul ciclu care incepe la Sfantul Nicolae si se termina la Sf. Ioan, cunoscut ca 
"Sarbatorile de iarna" este incarcat de obiceiuri si traditii. Ele sunt sarbatori ale vechii 
religii solare, peste care s-au suprapus elemente de cult roman si care au fost imbracate 
in haina crestinismului. In trecut, strabunii nostri sarbatoreau cu precadere la solstitii 
si la echinoctii, intrucat religia lor era de natura solara. 

Cea mai importantă sărbătoare a iernii, Nașterea Domnului  sau Crăciunul, aduce 
cu ea un obicei extraordinar de frumos și solemn – colindul. 

Orice om își amintește, în această perioadă, de vacanțele de iarnă petrecute la 
bunici când timpul avea parcă alt sens, iar tradițiile erau la ele acasă și aduceau, de 
fiecare dată, bucuria și zâmbetul pe chipul tuturor. 

Când spui sărbători de iarnă, de cele mai multe ori, te gandești la zăpada ce 
urmează să îmbrace totul în alb, la mirosul de cozonac făcut de bunica în cuptorul din 
cărămidă și la colindele, care completează atmosfera de bucurie și emoție sufletească, 
pe care abia aștepți să le asculți și să le primești. 

Lumea satelor ne-a oferit întotdeauna un exemplu de tradiție și zestre spirituală. 
Acolo totul are altă valoare, sărbătoarea Crăciunului este respectată cu sfințenie de 
fiecare în parte, iar tinerii, cu mic, cu mare, au datoria de a colinda pe la casele 
oamenilor, pentru a le ura de bine și sănătate. 

Aceste cântece deosebit de frumoase, colindele, au menirea de a anunța Nașterea 
Mântuitorului, iar colindătorii reprezintă chipul îngerilor care au vestit Nașterea 
Domnului. 

Începând din Ajunul Crăciunului și până aproape de Bobotează, ulițele satelor 
răsună de glasul colindătorilor, îmbracați în costume tradiționale, specifice fiecărei 
regiuni a țării. 
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O tradiție importantă asociată sărbătorii Crăciunului o reprezintă împodobirea 
bradului de Crăciun. 

Se spune despre brad că este un pom al vieții datorită faptului că el rămâne verde 
tot timpul, simbolizându-l, astfel, pe Hristos, veșnic viu. 

Despre obiceiul bradului de Crăciun nu se știe exact de unde a luat naștere. Se 
bănuiește că pomul de Crăciun ar fi apărut pentru prima dată la popoarele germanice, 
iar cu timpul acest obicei a intrat și în tradiția creștină. 

În România bradul de Crăciun a fost împodobit pentru prima dată în palatul 
regelui Carol I de Hohenzollern, în anul 1866, iar de atunci românii au preluat această 
tradiție. 

Bradul de Crăciun era împodobit, la început, cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți. 
În timp, s-a trecut la ornarea acestuia cu fel si fel de minunății, printre care: globulețele 
de sticlă, beteala, bomboanele de ciocolată, instalațiile luminoase, etc. 

Există, de asemenea, obiceiul ca în vârful bradului de Crăciun să se așeze o stea, 
simbol al stelei care i-a călăuzit pe magi până la Betleem. Despre această stea se spune 
că aduce noroc și duce la îndeplinire dorințele. 

Pe lângă bradul de Crăciun, creștinii ornează și așa numitele coronițe de Crăciun, 
agățate pe ușile de la intrare simbolizează sănătate și noroc, iar forma rotundă a 
acestora reprezintă veșnicia dragostei care nu piere niciodată. 

O altă plantă folosită la decorarea caselor în preajma Crăciunului și a Anului Nou 
este vâscul. Se spune despre vâsc că este o plantă tămăduitoare, simbolizând, la unele 
popoare, armonia și pacea. De asemenea, sărutul sub vâsc face mai trainică și mai 
puternică iubirea într-un cuplu. 

Se știe despre Crăciun că este sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, o sărbătoare a 
liniștii sufletești, a păcii și a cadourilor. De altfel, Crăciunul este o sărbătoare plină de 
lumină, de semnificații și simboluri. 

Sărbătoarea Crăciunului a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei pentru creștini, 
dar, mai ales pentru copii, care așteaptă cu nerăbdare momentul împodobirii pomului 
de Crăciun sau zilele în care merg la colindat, primind în schimb daruri.  Totodată, se 
obișnuiește, la creștini, ca în ajunul Nașterii Domnului, cât și în ziua de Crăciun, să se 
meargă la biserică, după care să se ia masa în familie, în mijlocul celor dragi. 

Bradul de Crăciun este o tradiție oarecum recentă în România, dar este cel mai 
îndrăgit obicei al sărbătoriilor de iarnă, datorită simbolurilor care i se asociază, și 
anume: dragoste, bucurie, fericire, împlinire, speranță, viață, sănătate, magie…! 

1463



 

Motivarea părinţilor de a participa la activităţile psihosociale de grup 

 
Prof. Voica Nela 

Școala Gimnazială Sadova, jud. Dolj 

 
 

Pentru ca părinţilor să le fie încurajat comportamentul de implicare în 
programele de instruire a adulţilor este necesar ca aceştia  să perceapă beneficiile 
acestor întâlniri şi să se simtă confortabil emoţional la aceste întruniri.  

Dacă părintele este „chemat” la şcoală doar atunci când copilul are probleme de 
indisciplină, atunci părintele va asocia şcoala cu ceva negativ, ameninţător la adresa 
rolului de părinte. Similar, dacă părintele este criticat, judecat, apostrofat în şcoală, 
atunci va avea tendinţa de a evita şcoala , deoarece îi creează un disconfort emoţional 
care nu îl ajută să rezolve problema de comportament a copilului. 
Modalităţi de încurajare a părinţilor să participe la activităţile cu părinţii: 

 Întâlniri individuale cu părinţii, planificate la intervale mici de timp, pentru a 
le oferi acestora informaţii despre progresele pe care le-a făcut copilul lor (NU 
se recomandă punerea accentului pe probleme sau pe ceea ce NU ştie sau NU 
poate copilul); 

 Întâlniri de grup cu părinţii care au ca obiectiv prezentarea şi discutarea unor 
teme de interes pentru toţi părinţii – de exemplu, metode de disciplinare a 
copiilor sau cum valorizăm timpul liber al copiilor etc. 

 Primirea de către părinţi a unui raport scris cu progresele copiilor la sfârşitul 
fiecărui semestru, cu accent pe aspectele pozitive şi pe acele abilităţi şi 
comportamente pe care părinţii să le încurajeze la rândul lor. 

 Participarea părinţilor la diverse evenimente organizate de şcoală, festivităţi 
etc. 

 Susţinerea de către şcoală a organizării unor asociaţi profesori-părinţi sau a 
unor asociaţii de părinţi care să organizeze evenimente care să susţină 
implicarea părinţilor în viaţa şcolară a copilului. 

Cum anunţăm părinţii? 
Pentru a participa la aceste întâlniri, este nevoie ca părinţii să perceapă beneficiile 
directe ale sesiunilor, acum ar fi de exemplu faptul că vor învăţa cum să îşi rezolve 
dificultăţile  pe care le au în gestiunea anumitor comportamente ale copiilor, sau că vor 
învăţa cum să optimizeze dezvoltarea cognitivă, socială sau emoţională a copilului. 
Părinţii au propriile întrebări şi temeri despre cum să îşi educe copii: de ce copii lor au 
un comportament şi nu altul , cum să reacţioneze ca părinte în unele situaţii sau cum să 
îi ofere copilului un mediu cât mai sănătos în care să se dezvolte. Oferirea unui cadru 
în care părinţii pot găsi răspuns la aceste întrebări este un beneficiu imediat al 
participării la aceste întruniri. 
Care pot fi temerile şi îngrijorările părinţilor? 

1464



Motivele pot fi multiple: 
 Fiind o activitate nouă, părinţii nu au experienţa unor întâlniri în care ei învaţă 

cum să fie părinţi şi ar putea să respingă ideea pentru că nu îşi dau seama încă 
cum i-ar putea ajuta aceste întâlniri; 

 Unii părinţi au experienţe negative cu şcoala şi asociază acest program cu 
respectivele experienţe; 

 Unii părinţi se pot simţi jenaţi sau ruşinaţi să vorbească despre dificultăţile lor, 
gândindu-se că un părinte trebuie să ştie întotdeauna ce să facă şi să fie „perfect”; 

 Unii părinţi pot avea convingerea că „nimeni nu îmi poate spune cum să îmi 
cresc copilul”, „nu am nevoie de sfaturi”. 

Cum putem depăşi aceste  situaţii: 
 Prezentarea individuală a programului; 
 Prezentarea beneficiilor pe care le-ar putea transmite părinţii care au participat 

deja la întâlniri; 
 Pentru unii părinţi va fi suficientă doar lectura unor materiale informative 

transmise de şcoală; 
 Aceste sesiuni nu sunt pentru toţi părinţii (unii au nevoie de programe 

specializate). 
Cele mai frecvente nevoi de instruire ale părinţilor : 

 Disciplinarea şi metode de gestionare /modificare a comportamentelor 
problematice; 

 Elemente de psihologia dezvoltării; 
 Abilităţi sociale şi emoţionale ale copiilor; managementul furiei sau a altor emoţii 

negative intense 
Copilul învaţă comportamentele din interacţiunea cu cei din jurul său. În 

consecinţă, schimbarea unui comportament al copilului implică în fapt şi schimbarea 
comportamentelor celor din mediul său – părinţi, profesori, colegi, prieteni. 
 
 
SURSE BIBLIOGRAFICE: 
 
Lucrul cu copiii şi mediul lor. Material de competenţe psihosociale, Terre des hommes, 
2011.  
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Activități de promovare a parteneriatului cu părinții 

 

Prof. Voineag Mariana 

 

           Implicarea părinților în activitățile de educație este influențată de oportunitățile 
și resursele puse la dispoziție de către profesorul învățător sau diriginte.  
           Acest lucru se poate realiza prin informări despre planurile curente de învățare 
ale copiilor, care pot solicita în mod special participarea familiei. Părinții sunt interesați 
mai degrabă de informații specifice care îi ajută să înțeleagă învățarea copilului lor, 
decât de informații generalizate despre reguli și teme. 
           Părinții doresc să li se ceară părerile și să poată face sugestii prin intermediul 
formularelor și sondajelor. Formularele pot fi o modalitate utilă de a colecta informații 
de la familii despre copilul lor, în timp ce sondajele pot analiza opiniile părinților cu 
privire la mediul școlar, procesele de învățare. De aceea întrebările pot fi personalizate 
pentru a provoca răspunsuri, dar și atractive din punct de vedere vizual. Totodată, 
familiile doresc să împărtășească informații despre activitățile, experiențele și reperele 
copiilor. 
           Interacțiunile scurte și informale pe care părinții le experimentează zilnic la 
intrarea și ieșirea din școală sunt foarte semnificative pentru construirea relațiilor și 
ajută la construirea încrederii familiilor în școală și profesorii acesteia. Învățătorul 
discută ziua copilului cu părinții la ora de plecare, folosind conversații informale pentru 
informații complexe, cum ar fi aspirațiile familiilor pentru copilul lor. Profesorul 
împărtășește informații cu familii despre activitățile copiilor în cadru școlii și poate 
evidenția învățarea copiilor, astfel încât familiile să înțeleagă mai bine programa și 
programul. Notele nu pot înlocui conversațiile zilnice cu un profesor. Părinți consideră 
fotografiile și videoclipurile cu evenimente speciale cele mai semnificative.  
           Prin intermediul lectoratelor cu părinții, profesorul realizează facilitarea 
schimbului de informații și discuții într-o atmosferă caldă. Conținutul întâlnirii fiind 
important și pozitiv,  astfel încât fiecare părinte să fie capabil să-și exprime, în mod 
individual, întrebările, preocupările și ideile. Profesorii îi sprijină pe părinți, învățându-
le abilități specifice sau oferindu-le sfaturi profesionale, deoarece unor părinți le este 
dificil să stabilească cum să-și ajute copiii și să asiste la program fără îndrumare. Astfel, 
pot fi organizate ateliere cu părinții bazate în contextul copilăriei timpurii, pentru a 
îmbunătăți interacțiunile de învățare în legătură cu practica lecturii poveștilor. 
           Utilizarea tehnologiilor digitale poate facilita un flux mai mare de informații 
între medii și familii. Familiile pot dobândi o mai bună înțelegere a învățării copilului 
lor. De asemenea, TIC poate permite familiilor și profesorilor să se implice în 
planificarea și evaluarea comună și poate stimula conversațiile despre învățarea 
copiilor. Totuși, vizibilitatea experiențelor și activităților copiilor prin tehnologia 
digitală nu garantează faptul că familiile vor înțelege ce învățare are loc sau că vor 
contribui la dezvoltarea acesteia, așa că profesorii trebuie să valorifice interesul generat 
de utilizarea tehnologiilor digitale în aceste scopuri. 

1466



Profesorul trebuie să se asigure că familiile înțeleg modul în care utilizarea tehnologiei 
aduce beneficii copilului lor, cum să o folosească și să pună tehnologia și software-ul 
la dispoziția familiilor (cu un manual, tutorial sau un pliant). 
            Planificarea și evaluarea comună a învățării unui copil este o utilizare foarte 
puternică a parteneriatului părinte-profesor, permițând dezvoltarea de planuri adecvate 
și relevante care țin cont de o gamă largă de perspective asupra învățării copilului și 
susținând o continuitate a experiențelor de învățare și în cadrul de acasă. 
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Frumoasele tradiţii şi obiceiuri de iarnă din Dobrogea 

 
 

Prof. înv. preșc. VOINIC FLORICA 

Grădinița cu P. P. nr. 3, Tulcea 

 

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. 

Obiceiurile care aduc bucurie românilor cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă: 
împodobirea bradului de Crăciun, colindatul, steaua, pluguşorul și sorcova. 

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. 

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. 
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. 

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. 

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. Textul pluguşorului imprimă un ritm vioi, urărările sunt 
vesele şi optimiste. 
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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 fâșii sau 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. 

Obiceiurile și tradițiile, viața satului dobrogean ne îmbogătesc sufletele în aceste 
zile sfinte ale anului. Sunt fascinante, unele amuzante, altele controversate, dar toate 
unice și extrem de interesante. Daca veți ajunge să petreceți un Crăciun în Dobrogea, 
bucurându-vă de aceste tradiții ce tind să se stingă odată cu trecerea anilor, nu veți 
regreta! 
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PĂRINȚII PREZENȚI LA GRĂDINIȚĂ 

 
Prof. înv. preșcolar: VUIA IONELA 

Grădinița P. P. Bocșa, Caraș-Severin 

 
 
 ,,Nu da copilului nici o lecție prin simple cuvinte, el trebuie să învețe într-un 
climat socio-afectiv sigur, numai prin joc și numai din experiență”. 
J.J. Rousseau 
 

Răspunderea parentală este cea mai mare responsabilitate pe care ne-o putem 
asuma. Viitorul copiilor este in mâinile noastre, iar aceasta este o mare responsabilitate. 
Călătoria este grea, dar si plina de satisfacții. 

Evoluția rapidă a vieții sociale de astăzi, modificarea statutului familiei, 
atribuțiile crescute ale femeii fac ca rolul grădiniței să fie pregnant nu numai în ceea ce 
privește educația copilului ci și a părinților. Grădinița, fiind puntea de legătură cu 
familia, are și menirea de a asigura părinților asistență de specialitate, informându-i 
asupra etapelor de evoluție a copiilor și venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăți 
în înțelegerea rolului de părinți și în îndeplinirea cu succes a educării copiilor. 

Chiar pentru reușita actului educațional derulat la grupă, munca educatoarei 
trebuie continuată de familie. 

Inițierea părinților în educarea și instruirea copiilor se poate concretiza în discuții 
libere cu părinții, consultații, participarea acestora la activități demonstrative, lectorate, 
etc. 
 Rezultate foarte bune s-au înregistrat în urma programului de consiliere 
parentală ,,Educați așa!”, program ce vine în sprijinul părinților a căror copii întâmpină 
dificultăți în desfășurarea procesului instructiv-educativ. 
 Metoda ,,Educați așa!” presupune organizarea sistematică, consecutivă și unitară 
a unor ședințe cu părinții, fiecare ședință abordând o temă de mare interes în educația 
copilului în familie. Prin exerciții diverse la care părinții participă se obține 
conștientizarea acestora asupra puternicei influențe pe care experiențele din copilărie 
le au asupra dezvoltării personalității viitoare a copilului. Deoarece copilul petrece cea 
mai mare parte a timpului în familie, părinții au influența cea mai mare asupra 
modelării psihicului copilului. 
 Cursul pentru părinți ,,Educați așa!” este un mod de informare educațională 
preventivă și de sprijin acordat părinților. Scopul educației și informației preventive 
are în vedere realizarea unei bune relații între părinți și copil, prevenirea unor greșeli 
de educație și a consecințelor manifestând comportamentul copilului, evidențierea unor 
procedee eficiente în educație constând în atenție pozitivă din partea părinților, 
aprecieri pozitive, recompense, restricționarea pedepselor fizice. 
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Se pot aborda următoarele teme: 
 ,,Acordarea atenției”  -conștientizarea părinților privind atenția acordată 

copilului precum, lipsa acesteia; atenția să fie pozitivă, dacă vor să stimuleze 
comportamentul pozitiv al copilului. 

 ,,Aprecierea” –convingerea părinților că laudele îi pot stimula să se comporte 
intr-un anumit fel; stimularea părinților să-și laude copilul pozitiv pentru faptele 
bune, trezindu-i acestuia încrederea în sine. 

 ,,Stabilirea limitelor” –conștientizare părinților că în orice situație există diverse   
modalități de a stabili limite privind comportamentul copilului;  
 

 ,,A spune NU și a interzice”  -conștientizarea părinților cu privire la stabilirea 
limitelor verbale și, formularea cât mai clar a unei interdicții. 

 ,,Ignorarea” –învățarea părinților cu privire la comportamentele copiilor care pot 
fi ignorate și ce efect are ignorarea. 

 ,,Izolarea” – conștientizarea părinților cu privire la ,,regulile ce însoțesc izolarea 
,cu riscurile acesteia privind situațiile problemă. 

 ,,Pedepsirea” – înțelegerea de către părinți cu privire la modul și timpul de 
pedepsire a copilului care pot fi aplicate, fără să fie înspăimântat copilul. 

 
În plus pe lângă abilitățile pe care le-a format părinților, cursul a avut și alte efecte 
pozitive; 
 Grupul de părinți s-a sudat, stabilindu-se, relații de prietenie între aceștia; 
 Părinții s-au întâlnit și și-au împărtășit problemele pe care le ridicau copiii 

lor; 
 Aceștia s-au mobilizat privind activitățile desfășurate la grădiniță; 
 Relația părinților cu copiii s-a îmbunătățit considerabil. 

 
Iată de ce este foarte importantă colaborarea dintre grădiniță și familie, 

colaborare ce a urmărit scopuri convergente, iar dăruirea tuturor celor implicați; 
educatori, colaboratori, instructori, psihologi, părinți a reușit să aducă un rezultat ce a 
depășit așteptările și a deschis calea spre cunoaștere. 
 
 
Bibliografie: 
 

 Bakker Ina;Janssen Hans, Educați așa !, Fundația copiii noștri, București, 2001; 
 Preda Viorica, Despre educația părinților, Revista Învățământului preșcolar, 
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Tradițiile și sărbătorile de iarnă la români 

 
 

prof. pentru înv. primar Zamfir Luminița Mihaela 

Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

 

 
           Sărbătorile de iarna la români încep de la sfârșitul lunii noiembrie şi ţin până la 
începutul lunii ianuarie. Această perioadă, este o îmbinare de tradiţii, obiceiuri şi datini 
- unele venite din perioada precreştină - cu sărbători religioase creştine. 
    Sfantul Andrei este cel ce a propovaduit Evanghelia în părţile Traciei şi ale Scythiei, 
inclusiv în zona Dobrogei de azi. Este o sărbătoare religioasă, pe lângă care au loc o 
serie de practici tradiţionale (unele venind de la daci) cum ar fi: frecatul uşilor şi a 
ferestrelor cu usturoi -pentru a nu pătrunde spiritele rele, punerea de grău la încolţit -
care să prevestească recolta anului viitor, ritualuri făcute de fetele tinere, pentru a-şi 
visa ursitul. 

Sfântul Nicolae, considerat ocrotitorul săracilor, este cel care, aduce daruri și 
zâmbete copiilor. Aceştia, îşi pregătesc de cu seară ghetuţele, în care Moşul va pune 
darurile. Pentru cei care nu au fost cuminţi, Moşul va aduce o „nuieluşă”, care şi ea, 
peste timp, a căpătat statut de jucărie. 

Ajunul Crăciunului este o îmbinare de bunătate și veselie. Cete de copii, umblă 
din casă în casă, cu Colindul. Fie ele religioase, sau laice, colindele româneşti creează 
o atmosferă încărcată de spirit şi mister, dar şi de bucurie şi stare de bine. Copiii în cete 
mici umblă cu Steaua, simbol al stelei  ce au  călăuzit pe cei „Trei Magi de la Răsărit”, 
în căutarea pruncului Iisus. Pentru colindele cântate în noapte, pe la uşi, pe la fereşti, 
copiii primesc covrigi, colaci, turte, mere, nuci şi tot felul de alte daruri. Pe lângă cetele 
de copii, sunt şi preoţi, care merg cu icoane în braţe,din casă în casă, pentru a stropi cu 
aghiasmă oamenii şi încăperile şi a anunţa prin cântec, „Naşterea Domnului Iisus 
Hristos”.  Tot în ajun, se împodobeşte şi bradul şi se pregătesc darurile, ce vor fi aduse 
de Moş Crăciun. Acesta „va intra pe hornul sobei cu desaga plină de daruri. 

De Anul Nou are loc o înnoire a timpului. Cercetătorii văd în obiceiurile 
populare care se desfăşoară în această perioadă, ritualuri de renovare simbolică a lumii, 
de alungare a spiritelor rele, sau de divinaţie. Un complex de ceremonii şi superstiţii, 
care fac din această perioadă a anului, una dintre cele mai bogate în datini populare, o 
perioadă de trecere între două cicluri de vegetaţie sau de munci, al cărui prag îl 
constituie Anul Nou.Aşa cum Crăciunul este dominat de colinde, Anul Nou este marcat 
de „urări”, făcute prin intermediul mai multor ritualuri populare: Pluguşorul, Sorcova, 
Buhaiul, Vasilca, jocuri mimice cu masti de animale (Capra, Ursul, Caluşul, Cerbuţul), 
sau personaje ţărăneşti. Nu lipsesc nici colindele, dar acestea au acum alt rol, de vestire 
a înnoirii anului. Sunt obiceiuri care încă se păstrează, poate datorită caracterului lor 
spectacular, dar şi datorită prilejului de a petrece. 

1472



Revelionul e sărbătoare laică, plină de mese îmbelşugate, petreceri şi distracţii 
deosebite. A doua zi, de ziua Sfântului Vasile, copii cu sorcove frumos ornate, transmit 
urări oamenilor mari: "Să traiţi/ Să-nfloriţi/ ca merii, / ca perii, / În mijlocul verii, / ca 
toamna cea bogată / De toate-ndestulată!". 

Boboteaza (Botezul Domnului),este o sărbătoare religiosă, în care preotul 
sfinţeşte cu aghiazmă case, obiecte, oameni şi animale. Ciclul sărbătorilor de iarnă, se 
încheie cu prăznuirea Sfântului Iona Botezătorul, cel ce l-a botezat pe Domnul Iisus 
Hristos în apele Iordanului. În această zi, oamenii se stropesc cu apă, unii se aruncă în 
râuri pentru a aduce „crucea”.                                                                                                           

Cei care poarta numele de Ion (Ioan) sunt udaţi şi aruncaţi în sus, obicei ce se 
numeşte, Iordanit. 

    Este remarcabilă puterea și impactul tradițiilor noastre. 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.  

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. 

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. 

Capra este un obicei ce ţine 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, capră sau ţurcă , borita (de la bour) . 

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. 

Pluguşorul este o 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 
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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 este 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.  

 A păstra obiceiurile și apromova tradițiile specifice unui neam, este o datorie a 
noastră, este o punte de legătură cu trecutul, cu puterea și forța ancestrală a neamului 
român. 
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PARTENERIATUL ȘCOALĂ – FAMILIE  

 

 

INV. ZIDARU DENISA ISABELLA 

 
 
Şcoala şi familia sunt cei doi piloni sprijin ai educaţiei, iar între aceştia şi 

comunitate, mediul extraşcolar şi extrafamilial. Dacă aceste medii educaţionale se 
completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în 
activitatea şcolară şi pe plan general în viaţa socială. Şcoala trebuie să aibă contacte cu 
toate instituţiile sociale interesate direct sau tangenţial de domeniul educaţiei copilului 
de vârstă şcolară şi să stabilească relaţii de cooperare şi colaborare. Ea contribuie la 
transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă.  

  Ca învăţătoare am încercat să le insuflu elevilor o gamă variată de valori care 
să-i ajute și în viața de zi cu zi.  A educa înseamnă folosirea unor metode care să 
formeze elevilor atenția pentru munca independentă, să le dezvolte virtuți sociale. 
Modul cum profesorul gândește și își exteriorizează gândurile reprezintă pentru elev 
un model metodologic care îl însoțește în propriul lui fel de a gândi și de a se exprima.  
          Ţin cont și de alti factori educativi, îndeosebi de părinți, deoarece elevii și 
profesorii formează împreună o comunitate școlară. Școala este a doua instituție de 
socializare, după familie, iar ca profesor trebuie să colaborez cu toți factorii educativi, 
să armonizez educația formală cu cea nonformală și informală,  joc rolul de consultant 
al părinților, împart răspunderea formării copiilor cu familia. Consider că există o 
relație pozitivă între existența și funcționarea parteneriatului școală-familie și succesul 
indivizilor. 

Familiile au o influență majoră asupra performanței individului în școală și în 
viață. Cu cât școlile, familiile și grupurile comunității lucrează împreună pentru a 
sprijini învățarea, cu atât copiii tind să aibă rezultate mai bune, le place mai mult școala 
și stau mai mult timp aici. Școlile muncesc cu familiile pentru a ajuta copiii să 
depășească cu bine momentele de tranziție. Copiii de toate vârstele au rezultate mai 
bune când se acomodează bine în școală. Prin acomodare înțelegem că elevii se simt 
confortabil și respectați, gândesc că locul lor e la școală și realizează că sunt sprijiniți 
de profesori. 

Părinții joacă un rol esențial în susținerea procesului de învățare a elevului. Acest 
proces se intesifică atunci când părinții sunt motivați și instruiți să ofere ajutor elevilor 
acasă. Cu cât se implică mai mult părinții în acest proces, cu atât ei asigură cadrelor 
didactice un sistem valoros de sprijin și ajutor, creându-se astfel o echipă care lucrează 
pentru succesul fiecărui copil. 

Dacă părinții s-ar implica în procesul de învățare al copilului lor, atunci ei și-ar 
manifesta deschis prețuirea pentru realizările lui. Fie că lucrează împreună pe computer 
sau participă la prezentarea proiectelor la clasă, prin acțiunile lor, părinții comunică 
elevilor faptul că educația este importantă. 
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Scopul educației este susținerea realizării parteneriatului dintre școală și familie 
în vederea îmbunătățirii performanțelor școlare ale elevului, de a-i motiva pe elevi să 
participe la activități extrașcolare, să aibă rezultate bune. Pentru a atinge acest scop 
trebuie satisfăcute mai multe obiective: sprijinirea vizitelor în școală a familiilor și 
oportunitatea de a observa ce se întâmplă în sălile de clasă, organizarea unor lectorate 
cu părinții, organizarea acțiunilor în colaborare cu alte instituții, invitarea părinților la 
discuții susținute de specialiști. 

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. 
            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. 

 Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se consideră parteneri în 
educaţie, în jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca 
un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în 
organizarea și 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: 
 

1. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan,Negreţ Dobridor Ioan, Iaşi- 2001 Prelegeri 
pedagogice, Editura Polirom 

2. Nicola, Ioan, Bucureşti - 2000, Tratat de pedagogie şcolară, Editura Didactică şi 
Pedagogică 

3. Şerdean Ioan , Bucureşti -2004, Pedagogie, Editura Fundaţiei România de Mâine 
 

  

1476



 

ŞEZᾸTOAREA FOLCLORICᾸ 

 

 

Prof. Zissulescu Enache Cristina 

Grădiniţa “Dumbrava Minunată”, Sector 4, Bucureşti 

  
 

Şezătorile, prin specificul lor, definesc poporul român de altă data, constituind 
un mijloc extraordinar, complex de educaţie familiarizând copiii cu elemente de 
folclor, contribuind la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, dezvoltând 
gustul pentru frumos, pentru armonie, cultivând răbdarea, stăpânirea de sine şi spiritul 
de echipă.  

O frumoasă tradiţie păstrată cu sfinţenie de bătrânii satului, pe care o scot la 
iveală din lada de zestre mai ales în serile lungi de iarnă este şezătoarea, ce încă nu şi-
a pierdut identitatea în mediul rural. 

Tradiţiile, datinile şi obiceiurile populare ne reprezintă şi constituie o adevărată, 
valoare a poporului roman prin frumuseţea şi bogăţia acestora, prin autenticitatea 
folclorului şi portului românesc. Tradiţiile caracterizează întreaga ţară şi în particular, 
anumite regiuni. Cunoscând specificul regiunilor, copiii învaţă nu numai artă prin 
cunoaşterea motivelor populare şi cântecelor ci şi istorie. Frumoase, bogate în sunet şi 
culoare, şezătorile folclorice pot fi organizate pentru a marca anumite evenimente din 
viaţa satului, regiunii sau a ţării.  

Valoarea acestora este data nu numai de conţinuturi ci şi de latura formative, 
constituind un modalitate eficientă de închegarea colectivului de copii, de comunicare 
între generaţii, de lucru în echipă de la copii, la adulţi şi bătrâni deopotrivă. 
 Şezătorile se materializează deseori sub forma unor serbariă, organizate într-un cadru 
mai restrains. Acestea pot constitui însă o modalitate de a aduce împreună colectivul 
grădiniţei şi astfel având o valoare educativă deosebit de mare.  

Fie că recită o poezie, fie că interpretează un dans sau un cântec, fie că 
dramatizează, pictează, decorează sau coase, şezătorile tradiţionale poporului nostru, 
sunt reuniuni cu caracter cultural-educativ, la care copiii sunt antrenaţi şi fiecare 
participant îşi dă contribuţia cu ceea ce cunoaşte mai bine.  

Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare copil contribuie activ la 
desfăşurarea programului ei. În acest context copiii au oportunitatea de a învăţa de la 
ceilalţi, de a deprinde anumite meşteşuguri, de a experimenta ceva nou. Adulţii pot 
aduce în viaţa copiilor o bucată de istorie prin împartăşirea unor meşteşuguri precum 
olăritul, cusutul, împletitul, torsul, gătitul anumitor preparate tradiţionale etc. De 
asemenea bunicii pot crea şi prezenta sau chiar dramatiza poveşti istorice în imagini, 
pot povesti basme sau chiar evenimente reale, pot cânta la anumite instrumente 
tradiţionale, pot prezenta poze din viaţa acestora. 

Latura artistico-plastică este deseori mai puţin pusă în valoare în cadrul 
şezătorilor,. Aceasta nu trebuie neglijată deoarece cunoaşterea meşteşugurilor vechi 
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reprezintă cunoaşterea vieţii în sine a poporului român. Se pot organiza ateliere, în 
funcţie de tematica şezătorii, de împletit colaci, tors, cusut, pictat, încondeiat, decorat, 
olărit, confecţionat coşuri, mături, covoare, ateliere în care pot fi prezentate obiecte 
tradiţionale româneşti, modul în care acestea erau făcute şi cum erau utilizate. Viaţa 
satului românesc este reprezentată cel mai bine prin intermediul acestor obiecte cât şi 
prin anumite evenimente precum aratul, semănatul, culesul roadelor pământului, 
îngrijirea gospodăriei şi creşterea copiilor. 

Un alt aspect este cunoaşterea graiului popular, ocazie minunată de a-şi îmbogăţi 
vocabularul, căci în timp ce lucrează se pot învaţa cântece şi poezii din folclorul 
românesc. Copiii înţeleg instinctiv muzicalitatea şi frumuseţea doinelor româneşti, sunt 
emoţionaţi când ascultă versurile, trăiesc puternic ritmul horelor tradiţionale, şi aproape 
ca nici nu mai respiră când aud cântece din fluier sau nai. Partinţii şi bunicii pot crea 
jocuri în care copiii pot folosi cuvintele noi învăţate, pot cânta împreună sau crea o 
”carte” cu basmele populare culese chiar de către aceştia. 

Costumul popular, cu motivele sale specifice zonei, reprezintă o mândrie a 
copilului dar şi o ocazie de a desena, picta, decora, coase, împleti. Adulţii participant 
pot purta costume tradiţionale, le pot prezenta copiilor şi, împreună, pot descoperi zona 
din care provine costumul. 

Cu prilejul programului distractiv, copiii iau cunoştinţă de foarte multe realizări. 
Şezătorile dau posibilitatea verificării întregului material artistic însuşit de copii într-o 
anumită etapă sau în legătură cu o anumită temă, consolidând şi perfecţionând calitatea 
păstrării şi reproducerii acestuia. În acest cadru, îi ajutăm pe copii să se obişnuiască cu 
exprimarea în public, cu expunerea unei poezii sau a unui cântec, să-şi învingă emoţiile 
artistice.Satisfacţiile obţinute de copii în realizarea diferitelor numere din programul 
şezătorii, ca şi bucuria şi celelalte emoţii comune au un efect puternic asupra vieţii de 
colectiv, îmbunătăţind relaţiile, întărind sentimente de prietenie şi ajutorul reciproc 
intre copii. 

În conţinutul şezătorilor, se poate organiza teatru de păpuşi sau dramatizări, sau 
pe acorduri muzicale, pot fi prezentate obiceiuri precum Capra, Ursul, Căluşeii, Steaua, 
Sorcova, Pluguşorul, Sacul cu grâu, Colindiţa pentru nuci şi mere, încondeiatul 
ouălelor, colacii şi cozonacii, Mucenicii, Semănătoarea etc. 

Dansul este o parte esenţială în organizarea unei şezători satisfăcând pe o parte 
nevoia de mişcare a copiilor dar şi pentru valoarea sa artistică. Copiii pot învăţa hore, 
dansuri pe perechi, dansuri destinate fetelor sau dansuri destinate băieţilor, dansuri 
specific unor sărbători sau evenimente din viaţa satului sau poporului român. Însoţit de 
chiote şi strigări, dansul popular crează o atmosferă plăcută, încărcată pozitiv la acesta 
putând participa toţi cei prezenţi, indiferent de vârstă. Bătrânii pot arăta copiilor dansuri 
tradiţionale sau le pot viziona împreună, ocazie de cunoaştere şi relaţionare, de 
descoperire a unui interes comun al tururor generaţiilor prezente.  

Şezătoarea crează, cu adevărat, o punte între generaţii, în cadrul acestora putând 
fi implicate toate vârstele şi devenind cu atât mai valoroase cu cât conţinuturile sunt 
mai autentice, împartăşite din experienţa proprie a bătrânilor. 

Şezătorile folclorice pot fi organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, 
Unirea, Ziua Steagului, Ziua Imnului, sărbători specifice anumitor anotimpuri. 
Valoarea deosebita a şezătorilor folclorice este determinată, pe de o parte de conţinutul 
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educativ al materialului utilizat, de persoanele implicate şi de valorizarea cunoştinţelor 
acestora cât şi de calitatea şi autenticitatea artistică, de modul de organizare şi de 
antrenare a copiilor în activităţi cât mai variate, originale şi representative pentru 
poporul nostru. Obiceiul şezătorii folclorice trebuie păstrat pentru că sezătoarea, prin 
ea însăşi, este o reprezentare multilaterală a poporului român, o oportunitate 
extraordinară de a păstra şi transmite, ceea ce nu trebuie să uităm niciodată, datinile şi 
obiceiurile generaţiilor, frumoase şi vesele, specific româneşti. 
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ŞEZᾸTOAREA FOLCLORICᾸ 

 
 

Prof. Zissulescu Enache Cristina 

Grădiniţa “Dumbrava Minunată” Sector 4, Bucureşti 

 

  

Şezătorile, prin specificul lor, definesc poporul român de altă data, constituind 
un mijloc extraordinar, complex de educaţie familiarizând copiii cu elemente de 
folclor, contribuind la dezvoltarea dragostei pentru tradiţiile populare, dezvoltând 
gustul pentru frumos, pentru armonie, cultivând răbdarea, stăpânirea de sine şi spiritul 
de echipă.  

O frumoasă tradiţie păstrată cu sfinţenie de bătrânii satului, pe care o scot la 
iveală din lada de zestre mai ales în serile lungi de iarnă este şezătoarea, ce încă nu şi-
a pierdut identitatea în mediul rural. 

Tradiţiile, datinile şi obiceiurile populare ne reprezintă şi constituie o adevărată, 
valoare a poporului roman prin frumuseţea şi bogăţia acestora, prin autenticitatea 
folclorului şi portului românesc. Tradiţiile caracterizează întreaga ţară şi în particular, 
anumite regiuni. Cunoscând specificul regiunilor, copiii învaţă nu numai artă prin 
cunoaşterea motivelor populare şi cântecelor ci şi istorie. Frumoase, bogate în sunet şi 
culoare, şezătorile folclorice pot fi organizate pentru a marca anumite evenimente din 
viaţa satului, regiunii sau a ţării.  

Valoarea acestora este data nu numai de conţinuturi ci şi de latura formative, 
constituind un modalitate eficientă de închegarea colectivului de copii, de comunicare 
între generaţii, de lucru în echipă de la copii, la adulţi şi bătrâni deopotrivă. 
 Şezătorile se materializează deseori sub forma unor serbariă, organizate într-un cadru 
mai restrains. Acestea pot constitui însă o modalitate de a aduce împreună colectivul 
grădiniţei şi astfel având o valoare educativă deosebit de mare.  

Fie că recită o poezie, fie că interpretează un dans sau un cântec, fie că 
dramatizează, pictează, decorează sau coase, şezătorile tradiţionale poporului nostru, 
sunt reuniuni cu caracter cultural-educativ, la care copiii sunt antrenaţi şi fiecare 
participant îşi dă contribuţia cu ceea ce cunoaşte mai bine.  

Şezătoarea este cu atât mai reuşită cu cât fiecare copil contribuie activ la 
desfăşurarea programului ei. În acest context copiii au oportunitatea de a învăţa de la 
ceilalţi, de a deprinde anumite meşteşuguri, de a experimenta ceva nou. Adulţii pot 
aduce în viaţa copiilor o bucată de istorie prin împartăşirea unor meşteşuguri precum 
olăritul, cusutul, împletitul, torsul, gătitul anumitor preparate tradiţionale etc. De 
asemenea bunicii pot crea şi prezenta sau chiar dramatiza poveşti istorice în imagini, 
pot povesti basme sau chiar evenimente reale, pot cânta la anumite instrumente 
tradiţionale, pot prezenta poze din viaţa acestora. 

Latura artistico-plastică este deseori mai puţin pusă în valoare în cadrul 
şezătorilor,. Aceasta nu trebuie neglijată deoarece cunoaşterea meşteşugurilor vechi 
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reprezintă cunoaşterea vieţii în sine a poporului român. Se pot organiza ateliere, în 
funcţie de tematica şezătorii, de împletit colaci, tors, cusut, pictat, încondeiat, decorat, 
olărit, confecţionat coşuri, mături, covoare, ateliere în care pot fi prezentate obiecte 
tradiţionale româneşti, modul în care acestea erau făcute şi cum erau utilizate. Viaţa 
satului românesc este reprezentată cel mai bine prin intermediul acestor obiecte cât şi 
prin anumite evenimente precum aratul, semănatul, culesul roadelor pământului, 
îngrijirea gospodăriei şi creşterea copiilor. 

Un alt aspect este cunoaşterea graiului popular, ocazie minunată de a-şi îmbogăţi 
vocabularul, căci în timp ce lucrează se pot învaţa cântece şi poezii din folclorul 
românesc. Copiii înţeleg instinctiv muzicalitatea şi frumuseţea doinelor româneşti, sunt 
emoţionaţi când ascultă versurile, trăiesc puternic ritmul horelor tradiţionale, şi aproape 
ca nici nu mai respiră când aud cântece din fluier sau nai. Partinţii şi bunicii pot crea 
jocuri în care copiii pot folosi cuvintele noi învăţate, pot cânta împreună sau crea o 
”carte” cu basmele populare culese chiar de către aceştia. 

Costumul popular, cu motivele sale specifice zonei, reprezintă o mândrie a 
copilului dar şi o ocazie de a desena, picta, decora, coase, împleti. Adulţii participant 
pot purta costume tradiţionale, le pot prezenta copiilor şi, împreună, pot descoperi zona 
din care provine costumul. 

Cu prilejul programului distractiv, copiii iau cunoştinţă de foarte multe realizări. 
Şezătorile dau posibilitatea verificării întregului material artistic însuşit de copii într-o 
anumită etapă sau în legătură cu o anumită temă, consolidând şi perfecţionând calitatea 
păstrării şi reproducerii acestuia. În acest cadru, îi ajutăm pe copii să se obişnuiască cu 
exprimarea în public, cu expunerea unei poezii sau a unui cântec, să-şi învingă emoţiile 
artistice.Satisfacţiile obţinute de copii în realizarea diferitelor numere din programul 
şezătorii, ca şi bucuria şi celelalte emoţii comune au un efect puternic asupra vieţii de 
colectiv, îmbunătăţind relaţiile, întărind sentimente de prietenie şi ajutorul reciproc 
intre copii. 

În conţinutul şezătorilor, se poate organiza teatru de păpuşi sau dramatizări, sau 
pe acorduri muzicale,  pot fi prezentate obiceiuri precum Capra, Ursul, Căluşeii, 
Steaua, Sorcova, Pluguşorul, Sacul cu grâu, Colindiţa pentru nuci  şi mere, încondeiatul 
ouălelor, colacii şi cozonacii, Mucenicii, Semănătoarea etc. 

Dansul este o parte esenţială în organizarea unei şezători satisfăcând pe o parte 
nevoia de mişcare a copiilor dar şi pentru valoarea sa artistică. Copiii pot învăţa hore, 
dansuri pe perechi, dansuri destinate fetelor sau dansuri destinate băieţilor, dansuri 
specific unor sărbători sau evenimente din viaţa satului sau poporului român. Însoţit de 
chiote şi strigări, dansul popular crează o atmosferă plăcută, încărcată pozitiv la acesta 
putând participa toţi cei prezenţi, indiferent de vârstă. Bătrânii pot arăta copiilor dansuri 
tradiţionale sau le pot viziona împreună, ocazie de cunoaştere şi relaţionare, de 
descoperire a unui interes comun al tururor generaţiilor prezente.  

Şezătoarea crează, cu adevărat, o punte între generaţii, în cadrul acestora putând 
fi implicate toate vârstele şi devenind cu atât mai valoroase cu cât conţinuturile sunt 
mai autentice, împartăşite din experienţa proprie a bătrânilor. 

Şezătorile folclorice pot fi organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României, 
Unirea, Ziua Steagului, Ziua Imnului, sărbători specifice anumitor anotimpuri. 
Valoarea deosebita a şezătorilor folclorice este determinată, pe de o parte de conţinutul 
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educativ al materialului utilizat, de persoanele implicate şi de valorizarea cunoştinţelor 
acestora cât şi de calitatea şi autenticitatea artistică, de modul de organizare şi de 
antrenare a copiilor în activităţi cât mai variate, originale şi representative pentru 
poporul nostru. Obiceiul şezătorii folclorice trebuie păstrat pentru că sezătoarea, prin 
ea însăşi, este o reprezentare multilaterală a poporului român, o oportunitate 
extraordinară  de a păstra şi transmite, ceea ce nu trebuie să uităm niciodată, datinile şi 
obiceiurile generaţiilor, frumoase şi vesele, specific româneşti. 

  

1482



 

PĂSTRAREA COMORILOR TRADIȚIONALE 

 

 

Prof. înv. primar Zmău Cecilia-Elena 

Școala Gimnazială „Veronica Micle”, Iași 

 

 

 Proiectul „Comorile tradiţionale în suflet de copil” desfășurat în școala nostră a 
urmărit dezvoltarea socio-emoţională a copiilor şi cultivarea unor atitudini pozitive faţă 
de obiceiurile şi tradiţii moştenite din moşi-strămoşi. De asemenea s- a avut în vedere 
afirmarea şi valorificarea aptitudinilor şi competenţelor artistice ale copiilor prin 
realizarea unor lucrări/creaţii cu specific românesc, folosind materiale  şi tehnici 
diverse. În acest scop am organizat un concurs pe secţiuni şi categorii de vârstă, cu 
participare directă. 

 

Secţiunile proiectului 
Secţiunea I: 

 “Fii meşter, fii popular!”-modelaj, colaj, handmade decorative, din 
diferite materiale (fire, ţesături, tricoturi,piele, înlocuitori, hârtie, 
carton, acuarele ) prin diferite tehnici de lucru. 

 

Secţiunea II: “Comori tradiţionale” 

 Elevii de gimnaziu -prezentarea unor PPT-uri care să ilustreze 
participarea copiilor la activităţile desfăşurate cu ocazia 
evenimentelor care le-au marcat existenţa (Naşterea Domnului, 
Anul Nou, Tradiţii de primăvară, Paşte etc).- clasele V-VIII 

 Cadrele didactice (secţiune directă)- unor referate sau proiecte 
tematice/educaţionale în conformitate cu tematica şi activităţile 
proiectului. 

La prima ediţie a Concursului din cadrul proiectului „Comorile tradiţionale în suflet 
de copil”,  desfăşurat în data de 24.04.2018, au participat 66 de copii, din învăţământul 
preşcolar, primar şi gimnazial, dornici să promoveze educaţia estetică în spiritul 
prețuirii valorilor autentice în detrimentul kich-ului. În cadrul acestui concurs, elevii 
şi-au dezvoltat abilităţi de lucru în echipă şi practice.  

Invitaţii s-au bucurat de o primire tradiţională, apreciată de participanţi. 
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Proiectul-concurs a reunit participanţi din 10 şcoli ieşene după cum urmează; 
Şcoala Gimnazială „Veronica Micle”, -53 participanţi,Grădiniţa cu PP,Nr.2- 9 
participanţi, Grădiniţa cu PP.nr. 18- 3 participanţi, Şcoala Gimnazială „Dimitri A. 
Sturdza”- 12 participanţi, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă- 3 participanţi, Liceul 
„Miron Costin” Paşcani- 3 participanţi, Şcoala „Carmen Sylva”- 3 participanţi ,Şcoala 
Domniţa-3 participanţi, Şcoala Primară Carol I-3 participanţi, Şcoala „Ion Ghica”-6 
participanţi.  

 
Lucrările practice ale copiilor din şcoală şi din unităţile de învăţământ 

participante au fost expuse în Centrul de Servicii Sociale Bucium. 
Festivitatea de premiere a copiilor s-a încheiat cu un impresionant program 

artistic susţinut de elevii şcolii noastre implicaţi în proiect. 
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Pentru cadre didactice a fost realizată o sesiune de comunicări ştiinţifice, Comori 
tradiționale, în care au fost prezentate referate, proiecte tematice şi educaţionale. 

În derularea activităţilor au fost implicaţi şi părinţii copiilor, prin participarea la unele 
dintre activităţi, sprijin pentru achiziţionarea celor necesare organizării şi desfăşurării 
activităţilor. Dialogul permanent în derularea activităţilor propuse între cadre didactice, 
copii şi membri ai comunităţii locale nu este un simplu act de comunicare, ci de 
cunoaştere şi căutare de soluţii la problemele ridicate. Pentru rezolvarea acestor 
probleme, am colaborat toţi cei implicaţi în acest proiect. 

  Activităţile stabilite în cadrul proiectului au fost monitorizate de către 
coordonatorii proiectului şi consilierul educativ al şcolii. S-au întocmit portofolii cu 
fotografii de la activităţile desfăşurate. 

Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare  care au fost realizate în 
timpul implementării proiectului: în cadul comisiilor metodice şi cercului pedagogic în 
care sau fost prezentate activităţile şi rezultatele proiectului şi publicarea proiectului 
educaţional pe pagina şcolii.  

Participarea activă la actul învăţării duce la creşterea gradului de implicare şi 
responsabilitate din partea părinţilor în adoptarea deciziilor, în recunoaşterea şi 
valorificarea informaţiilor despre copii. Prin acţiuni practice concrete părinţii vor 
înţelege importanţa colaborării cu şcoala, cu cadrele didactice, formându-şi astfel 
deprinderea de a se interesa şi a sprijini activităţile pe care copilul le desfăşoară în 
unitatea școlară și se vor implica mai activ în derularea lor, îmbunătăţindu-şi astfel 
relaţia copil – părinte – şcoală. 

Participanţii au căpătat încredere în sine, cadrele didactice au reuşit să motiveze 
copiii pentru păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, portului popular şi 
meşteşugurilor tradiţional, şi au dezvoltat abilităţi de comunicare şi lucru în echipă. 
Coordonatorii proiectului au dezvoltat respectul pentru calitate şi a prestigiului şcolii 
prin implicarea activă a părinţilor, partenerilor şi a altor unităţi de învăţământ.  

 

 

 

 

. 
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Magia Sărbătorilor de Iarnă 

 
 

Zsidó Judit, profesor în învățământ primar 

Școala Gimnazială “Fülöp Áron” Feliceni 

 
 Sărbătorile de iarnă sunt una dintre cele mai frumoase sărbători ale anului și de 
aceea cred că este foarte important să sărbătorim împreună cu elevii și părinții aceste 
frumoase sărbători cu cât mai multe activități extrașcolare. 

 Pe lângă celelalte sărbători iarna sărbătorim Crăciunul, care este una dintre cele 
mai frumoase sărbători religoase, când sărbătorim nașterea lui Isus Hristos, adică 
nașterea Mântuitorului lumii. 

Școala are un rol foarte important în pregătire pentru aceste sărbători frumoase 
împreună cu familiile. 

 Noi la școala începem să ne pregătim pentru sărbătorile de iarnă la sfârșitul lunii 
noiembrie înainte de prima duminică a Adventului. 

Aproape fiecare zi vorbim despre obiceiuri și tradiții de iarnă, citim poezii, povești, 
cântăm colinde, la ora de Educație Civică ne uităm la diferite felicitări de Crăciun 
vechi, când oamenii nu au scris emailuri și mesaje, ci au scris felicitări cu mână și le-
au trimis prin poștă care a fost mult mai personal. Tot la ora de Educație Civică când 
învățăm despre copilării din trecut și copilării de astăzi, comparăm Crăciunul copiilor 
din trecut cu Crăciunul copiilor de astăzi, ce cadouri au primit și cum au sărbătorit în 
trecut și cum sărbătoresc astăzi. 

Deci la școală facem decorațiuni împreună cu elevii, și dacă se poate și condițiile ne 
permit, invităm părinții la o activitate de după masă împreună cu copii, unde facem 
împreună decorațiuni de Crăciun, ascultăm cântece de Crăciun, bem ceai, mâncăm 
cozonac, deci încercăm să aducem un sentiment, un feeling de Crăciun într-o atmosferă 
armonioasă. Datorită acestei activități și părinții se opresc și pun laoparte problemele 
zilnice și se pregătesc fizic, mental și spiritual pentru sosirea Mântuitorului. 

 Și munca nostră comună împreună cu copii continuă dealungul lunii decembrie. 
La orele de Educație Vizuală facem desene și lucruri manuale în legătură cu iarnă  Moș 
Nicolae și Moș Crăciun, vine Moș Nicolae și ne aduce cadouri, încercăm să fim îngerii 
altora în timpul Adventului, suntem mai atenți la alții, le aducem mici cadouri. 

Dacă condițiile ne permit mergem la Odorheiu-Secuiesc, care este cel mai apropiat oraș 
de Feliceni, vizităm piața de Crăciun și cumpărăm niște cadouri, sau produse de 
Crăciun. 
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 Eu, în comuna Feliceni, împreună cu niște alte femei entuziastice, adunăm 
donații și facem pachete pentru familiile din comună care trăiesc în condiții mai 
dezavantajoase. Aceste pachete ajung la familli chiar înainte de Crăciun. 

 Deci în concluzie putem spune că școala împreună cu familiile are un rol tare 
important în pregărirea spirituală a copiilor pentru sărbătorile de iarnă. 
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"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

 
 

Prof. înv. preşcolar Sabău Simona Zîna 

 Grădiniţa P. N. Nr. 12A Brașov 
 
 

Prezentarea unei activități educative ( online) organizate pentru marcarea sărbătorilor de iarnă. 
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Activitatile pe centre de interes 
- Cine a fost MO§ Nlco/ae? 

 
- • un m care lasli dulclurl in ghetufe fluneorl o nuielu§lf 

Nu uilam! • vine in fiecare an Tn noaptea de Sspre 6 decembrle 

• copiitrebule s/l-# curefe ghetufe/e 
 

 

- G&iduri pentrv Mo Nicolae 

JOC. Continua propozi/ia... 

lnterogatlv - Drag/! Mo   Nicolae, candvi .................. ? 

afirmatlv   - Mo ul a venit cu................................ . 

exclamativ - Ce bine cil ai venif dragiL ..................... ! 
 

 

 
 

Activita le pe domenii experientiale - Activitate integrata 

 
OLC (Eduearoa llmbaJuluJ) + 00S1 (Eduea\l• pontru socIotato) • Legenda Jul Nicola• - lectura educaloarei 

 

 

MOMENT DE MISCARE 
Joac11-te cu membrii fa'miliei tale! 

 

 

 
f"':al/tJ•Je cu  paptd in plcioan-,; mdlnl# 

mergi &, po:i/iad1/e,ml  onumiJ trmeu. 
Cint ojungit: ,rinu,I Judt!$1./n.2fie cu ptf)ttdl in 

m/iinl fi pidoore nt,eꞏdpil§ltor. 

Trasta=iidrumdin p>sett ff mergi1m111ai pt elt. 
Cdpigt1ctrsacint termitlU de M1ifbatu1 primul 

drmm/. Drumul poaleJict11mai f1110rl0chea1. 

 

SPOR LA JOAcA! 

 

Asculta legenda apol olspunde la lntrebarl! 

""/, '' 

"'"" 
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1 Toiagul Mo ulul Nicolae - modelaj 

 

2 
 

 

3 Cadorlle de la M Nk:olae - desen    

 
EMOTIA 

• ..•,--.•..... 
 

  

  
 

 
 

Suport socio-emo*tional pentru parinti 

 

 
• 

••• 

FH rued cartfa primulpui°' 
mobiJ1zarea d<noiactivni5i. 

Chi.u dac.i.copilul Jdeci.pcwc 

facelucruri int't'rts.tnt<'. tom i 
nu se.po,ne botiri si leinct.1pi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro'fesor propunitor Sabiu Simona r111a 

CUM 
'fl.AISIMJ'IT 

ASTAzl? 

•
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Parteneriatul școală – familie în scopul prevenirii și combaterii abandonului școlar 
și a părăsirii timpurii a școlii 

– Studiu de specialitate – 
 

Prof. Andrei Doina 
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 
În contextul ansamblului etiologic care intervine în fenomenul abandonului şcolar, o poziţie aparte 

o ocupă familia. Relaţia şcoală – familie a avut întotdeauna un rol deosebit de important în evoluţia 
socială, psihică, intelectuală a beneficiarului educaţiei (elevului). În context istoric, familia a înregistrat 
modificări la nivelul status-rolurilor, acest lucru având implicaţii directe şi imediate asupra evoluţiei 
şcolare a copilului. Familia, element al constructului social „se mişcă” în direcţia de evoluţie a societăţii. 
Acest aspect nu constituie întotdeauna un avantaj – exemplul societăţii româneşti. 

Spre exemplu, migrația forţei de muncă are consecinţe multiple pe diferite planuri: economic, 
social, cultural. Se ştie că dintotdeauna neînţelegerile, dezechilibrele în plan familial au constituit originea 
problemelor şcolare ale copilului. În societatea postmodernă dezechilibrele intrafamiliale sunt şi 
consecinţa migrațiilor spre locuri de muncă îndepărtate, bine plătite. Diagnozele şcolare actuale realizate 
în vederea surprinderii cauzelor insuccesului şcolar, tulburărilor de comportament, absenteismului, 
abandonului şcolar, relevă tot mai mult impactul negativ al plecării părinţilor la muncă în străinătate. În 
momentul de faţă nu există statistici foarte clare din care să rezulte numărul real al românilor plecaţi să 
muncească peste hotare, fenomen cu o amploare deosebită. Ţinând cont că acest fenomen are şi 
dimensiuni ilegale, culegerea datelor devine şi mai dificil. Copiii se adaptează foarte greu cu lipsa 
părinţilor, persoana desemnată să-i supravegheze nu reuşeşte să suplinească nevoile copilului, iar acest 
lucru se reflectă direct şi imediat în atitudinea copilului faţă de viaţa şcolară.  

Familia joacă un rol esenţial, alături de şcoală, în dezvoltarea şi menţinerea stării de bine, al acelui 
echilibru bio-psiho-social atât de necesar fiinţei umane. În majoritatea situaţiilor, familia reprezintă 
reperul major în conturarea opţiunii pentru o anumită carieră a copiilor. Părinţii sunt pentru copii sursa 
primară şi cea mai puternică de învăţare, de sprijin afectiv şi securitate. Copilul îşi schiţează în familie 
jaloanele importante ale personalităţii sale şi se poate defini pe sine prin valorile promovate de aceasta, 
normele sociale apreciate şi puse în practică, ţelurile ei etc.  

Între strategiile urmate pentru configurarea situaţiei dorite (restabilirea situaţiei şcolare a elevului) 
se numără şi consilierea şcolară. Întrucât la cei mai mulţi elevi problemele şcolare se ivesc pe fondul unui 
dezechilibru afectiv-emoţional, principalul rol al consilierului se vădeşte în restabilirea echilibrului pe 
dimensiunea afectivă a personalităţii. 

Motivaţia pentru implicarea familiei în procesul consilierii şcolare este dată de impactul pe care 
întregul sistem familial îl are asupra elevului. Dinamica familiei se răsfrânge direct asupra 
comportamentului general al elevului afectând în mod special dimensiunile: emoţională, socială şi 
şcolară. Comportamentul unui elev poate fi înţeles numai în contextul mai larg al interacţiunilor familiale. 
Teoria sistemelor oferă, în acest sens, un bun reper teoretic. Asocierea terapiei familiale procesului de 
consiliere şcolară, este recomandată de diferiţi autori, din diverse raţiuni. Astfel Goldenberg I. şi 
Goldenberg H. (1988) susţin că intervenţia familială, în special în familiile disfuncționale, constituie cea 
mai eficientă metodă de schimbare a comportamentului elevului şi de ajutare a acesteia (a familiei) să 
dobândească/redobândească abilităţi de coping. Amatea E. şi Brown B. (1995) au constatat că, de obicei, 
personalul şcolar nu valorifică, în suficientă măsură, resursele familiale pentru a determina schimbări în 
comportamentul şi atitudinile elevilor.  

 
Scenariul clasic al derulării întâlnirilor de consiliere familială presupune:  
 expunerea problemei, situaţiei pentru care se caută o soluţie care să fie acceptată de toate 

părţile;  
 identificarea cauzelor, motivelor care au împiedicat, blocat, îngreunat rezolvarea problemei;  
 schimb de păreri, comentarii, propuneri şi idei de rezolvare;  
 conturarea unui plan de acţiune şi soluţionare a situaţiei.  
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Întreaga dinamică a grupului familial este direcționată, în fapt, spre un proces de învăţare, de 
dezvoltare şi optimizare.  

Pe scurt, principalele motive care întemeiază asocierea terapiei familiale procesului de consiliere 
şcolară sunt:  

 se realizează o mai bună comunicare şi coordonare între adulţii semnificativi pentru elev;  
 consilierul școlar/dirigintele poate deveni avocatul elevului, ajutând părinţii (şi profesorii) să-i 

înţeleagă comportamentul şi motivaţiile;  
 creşterea eficacităţii consilierii practicate în şcoală (datorată şi asocierii cu terapia familială), 

vizibilă şi măsurabilă prin evaluarea schimbărilor elevului şi a familiei sale. Rămâne o problemă deschisă 
modalitatea prin care consilierul şcolar recurge la terapia familială; 

 consilierul şcolar abordează el însuşi familia dezvoltând un program de intervenţie limitat la 
centrarea pe sarcină şi rezolvarea de probleme (fără a avea scopuri terapeutice).  

Obiectivele consilierii familiale sunt:  
 rezolvarea eficientă a unor probleme ale vieţii de zi cu zi cu care se confruntă familia;  
 confruntarea cu situaţiile de tranziţie din ciclul de viaţă al familiei şi facilitarea adaptării la 

schimbările impuse de acestea;  
 ajutarea indivizilor în a conștientiza anumite nevoi, emoţii, gânduri negative, comportamente 

şi situaţii problematice;  
 ascultarea, înţelegerea şi aprecierea sentimentelor inadecvate ale persoanelor implicate în 

procesul de consiliere;  
 identificarea cauzelor situaţiilor problematice şi a soluţiilor alternative la situaţia actuală;  
 ajutor în depăşirea situaţiilor dificile inerente ciclului vieţii de familie, însoţite de anxietate, 

frică, depresie, manie, teamă, relaţii interpersonale disfuncționale, conflictuale etc.  
 
EXEMPLU:  
Prima întâlnire cu părinţii elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar trebuie să permită 

evaluarea nevoilor de consiliere ale acestora, precum şi stabilirea direcţiilor viitoare de 
intervenție/consiliere.  

Discuţia cu părinţii poate avea în vedere cel puţin două dimensiuni: relaţia şcoală – familie şi 
relaţia părinţi – copii. Pentru fiecare dintre acestea propunem un set de indicatori, ca repere generale.  

Indicatori şcoală – familie: 
 Frecvenţa întâlnirilor părinţi – diriginţi, părinţi – profesori; 
 Tipuri de activităţi la care participă părinţii (altele decât şedinţele); 
 Implicare în activităţi formale/nonformale; 
 Relaţia cu şcoala (participare directă, online, telefonică); 
 Cunoaşterea situaţiei şcolare a copilului, precum şi a altor aspecte importante în viaţa şcolară a 

acestuia (de exemplu: respectarea regulilor de disciplină, participarea la activităţi). 
Indicatori părinţi – copii: 
 Frecvenţa discuţiilor despre situaţia şcolară generală; 
 Tematica generală a discuţiilor părinţi – copii (dincolo de situaţia şcolară; de exemplu: relaţiile 

cu colegi de clasă şi de cameră; dificultăţi în gestionarea influenţei pe care o poate exercita anturajul etc.); 
 Cunoaşterea orarului şi a programului zilnic; 
 Cunoaşterea condiţiilor de viață din cămin/spațiu de locuit, implicare în îmbunătăţirea 

acestora; 
 Probleme speciale/dificultăți în mediul şcolar (adaptare, socializare, învăţare). 
Etape în desfăşurarea primei întâlniri cu părinţii: 
1. Administrarea unui chestionar; 
2. Discuţia propriu-zisă cu părinţii; 
3. Completarea fişei de consiliere; 
4. Completarea listei de participanţi.  
Durata fiecărei întâlniri: 2 ore. 
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Obiceiul colindatului la români 

Anițoiu Daniela Simona 
Liceul Tehnologic ,,Victor Frunză” Rm. Sărat, județul Buzău 

 

În tradiţia româneascǎ fiecare moment calendaristic este marcat de o serie de ceremoniale. În 
privinţa  obiceiurilor de iarnǎ, acestea sunt ocazionate de evenimentele Crǎciunului şi ale Anului Nou.: 
Pluguşorul, Sorcova, Colindul, Cântecele de stea şi teatrul popular. 

 În fiecare an, sǎrbǎtorile de iarnǎ, care ocupǎ prin amploarea lor un loc deosebit în cadrul 
obiceiurilor tradiţionale, se desfǎşoarǎ între 24 decembrie şi 7 ianuarie, având în centru cele douǎ mari 
sǎrbǎtori: Crǎciunul şi Anul Nou. Cercetǎtorii susţin cǎ obiceiul colindatului cunoaşte o rǎspândire 
teritorialǎ inegalǎ: mai accentuatǎ în Transilvania şi în anumite zone din Muntenia şi Oltenia, dar mai 
diminuatǎ în Moldova, Banat şi sudul Olteniei.  Colindatul a evoluat de-a lungul timpului de la funcţia de 
urare , ce în trecut avea implicaţii magice, la funcţia de urare ca felicitare. Obiceiul colindatului implicǎ 
amestecul mai multor limbaje sau coduri . Acest limbaj se aflǎ în strânsǎ legǎturǎ cu o serie deobiecte 
rituale , instrumente specifice.  

 Textul poetic utilizat în colinde se aflǎ într-o strânsǎ  legǎturǎ cu limbajul melodic.. Ambele,textul 
şi melodia, trebuie sǎ fie adecvate contextului . Fǎcând parte din fenomenul colindatului ,colinda este 
interpretatǎ sub formǎ de descântec, însǎ formulele finale de urare sunt recitate.  Interpretarea colindelor 
diferǎ în funcţie de locul  în care se desfǎşoarǎ dar şi de stadiul de evoluţie a obiceiului. În unele zone 
folclorice , unde obiceiul este foarte bine pǎstrat , colindǎtorii sunt împǎrţiţi în douǎ-trei grupuri şi cântǎ 
alternativ câte o strofǎ din colind. În multe zone s-a renunţat treptat la aceastǎ variantǎ de interpretare . În 
Maramureş, spre exemplu, aceastǎ modalitate de interpretare a colindelor  fie nu a existat niciodatǎ, fie s-
a şters din memoria colectivǎ.  

 Obiceiul colindatului implicǎ adesea utilizarea unor instrumente muzicale . Ceata de colindǎtori 
colindǎ însoţitǎ de un instrument muzical. Pânǎ la primul rǎzboi mondial , în multe regiuni  din ţarǎ, se 
folosea cimpoiul. . Mai târziu au început sǎ fie folosite şi alte instrumente muzicale: fluierul,clarinetul, 
vioara. În anumite zone din Transilvania , tradiţia colindatului este însoţitǎ şi de o anumitǎ coregrafie.  

 Înainte de a pǎrǎsi gospodǎriile celor colindaţi, colindǎtorii trebuie sǎ joace cu fetele sau cu soţiile 
tinere . Utilizarea mǎştilor şi a costumelor contribuie la realizarea cadrului perfect de colindat. Jocul cu 
mǎştile se realizeazǎ fie simultan, fie dupǎ interpretarea colindelor.  În unele regiuni din Transilvania 
jocul cu mǎştile ia forma unui spectacol. Personajul mascat preia atributele şi caracteristicile animalului 
pe care îl interpreteazǎ. De origine pǎgânǎ, aceastǎ tradiţie a mǎştilor zoomorfe nu este acceptatǎ de 
religia noastrǎ. Drept dovadǎ stǎ faptul cǎ în perioada sǎrbǎtorilor de iarnǎ, colindǎtorului ce poartǎ o 
astfel de mascǎ  i se interzice accesul în bisericǎ.  

 Din punct de vedere tematic colindele sunt diverse. Diferenţierea lor se face în raport cu conţinutul 
urǎrii. Astfel, ele pot fi colinde cu urare generalizatǎ: urare de belşug,prosperitate ,armonie sau colinde cu 
urǎri individualizate , diferenţiate în funcţie de statutul destinatarului. Imaginea belşugului agrar şi a 
bunǎstǎrii gospodǎreşti sunt vǎzute de cele mai multe ori într-o viziune metaforicǎ sau hiperbolicǎ . 
Exagerarea realitǎţii în cadrul urǎrilor aduce o imagine idealizatǎ a bunǎstǎrii. 
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Colindǎ de gazdǎ 
Din vol. lui Tudor Pamfile-,,Colinde,cântece de stea” 

 
Ia sculaţi, sculaţi, 
Voi,boieri bogaţi! 
De mi vǎ uitaţi 
Pe-o gurǎ de vale 
Vouǎ vi se pare 
Tot soare rǎsare; 
Soare nu rǎsare 
Ci vouǎ vǎ vine 
Tot cirezi de vaci 
Vacile zbierând, 
Viţeluşi sugând 
Din codiţe dând 
Cu codiţe-nvoalte 
Învoalte rǎsucite 
În aur poleite 
Ia sculaţi,sculaţi, 

Voi, boieri bogaţi! 
De mi vǎ uitaţi 
Pe-o gurǎ de vale 
Vouǎ vi se pare 
Tot soare rǎsare; 
Soare nu rǎsare 
Ci vouǎ vǎ vine 
Tot turme de oi 
Oile zbierând, 
Din codiţe dând 
Cu codiţe-nvoalte 
Învoalte rǎsucite 
În aur poleite 
Ia sculaţi,sculaţi, 
Voi,boieri bogaţi! 
De mi vǎ uitaţi 

Pe-o gurǎ de vale 
Vouǎ vi se pare 
Tot soare rǎsare; 
Soare nu rǎsare 
Ci vouǎ vǎ vine 
Herghelii de cai 
Caii nechezând 
Mânzuleţi sugând 
Din codiţe dând 
Cu codiţe-nvoalte 
Învoalte rǎsucite 
În aur poleite. 
Ia sculaţi,sculaţi, 
Voi,boieri bogaţi! 
De mi vǎ uitaţi! 

 
Varianta de colind prezentatǎ are o structurǎ binarǎ. Prima parte, ce cuprinde versurile 1-56 

reprezintǎ urarea indirectǎ, în timp ce versurile 57-58 constituie urarea directǎ. Prima parte este 
structuratǎ în patru secvenţe, delimitate prin segmentul de vers , cu 3 versuri repetate :,, Ia 
sculaţi,sculaţi,/Voi,boieri bogaţi!/De mi vǎ uitaţi!” Ele sunt de fapt o formǎ de adresare , de atenţionare a 
destinatarului asupra momentului de performare a colindei. Trezirea gospodarilor : ,,Ia sculaţi sculaţi!” 
corespunde întâlnirii dintre cei doi poli ai comunicǎrii: emiţǎtor( grupul de colindǎtori) şi 
receptor(gospodarul şi familia acestuia). Forma pronominalǎ vocativǎ  ,,voi” împreunǎ cu imperativul 
,,sculaţi” indicǎ o nuanţǎ protocolarǎ de comunicare. Substantivul ,,boieri” şi adjectivul ,,bogaţi’’ au 
funcţia unei urǎri indirecte de prosperitate.  

 Versul 3 : ,, De mi vǎ uitaţi” face trecerea spre cele 4 secvenţe care dezvoltǎ structuri de metaforǎ., 
fiecare secvenţǎ începând cu versul: ,,Pe-o gurǎ de vale”. Metafora simbolicǎ a soarelui rǎsǎrit 
simbolizeazǎ prosperitate, vitalitate, optimism. Forma verbalǎ ,,se pare” aratǎ nesiguranţa iar localizarea ,, 
pe-o gurǎ de vale” face parte tot din planul figuratului, sugerând ideea de centru. 

Hiperbolizarea imaginilor la nivelul referentului metaforic : ,,totul e poleit” corespunde intenţiei  de 
subliniere a bogǎţiei, a prosperitǎţii  în contextul urǎrii;  cele douǎ forme verbale: ,, sǎ trǎiascǎ” şi ,,sǎ 
sporeascǎ”   împreunǎ cu cele douǎ localizǎri specific rurale: ,, în casǎ” şi ,,afarǎ” , ce fac referire la 
anexele gospodǎreşti, creeazǎ imaginea unitarǎ a unei familii armonioase. 

 În tradiţia româneascǎ, structurile ceremoniale corespunzǎtoare celor 4 anotimpuri au, de cele mai 
multe ori, un caracter de sǎrbǎtoare ce transformǎ timpul fizic într-unul calitativ. Sǎrbǎtorile de iarnǎ sunt 
cele mai importante, un prilej de bucurie, când familia se adunǎ şi sǎrbǎtoreşte Naşterea Domnului. 
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DE CRĂCIUN AM ÎNVĂȚAT SĂ DĂRUIESC 
 

Prof. Balasz Mureșan Dorina 
Grădinița cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca 

 
Parteneriatul educațional este un concept cheie al pedagogiei contemporane, și o atitudine 

manifestă în sfera educației. Ca atitudine, parteneriatul presupune din partea celor implicați: 
recunoașterea și acceptarea diferențelor, toleranță, egalitate de șanse, interacțiune, comunicare în ambele 
sensuri, colaborare, susținere reciprocă și lucru în echipă (Catalano, H., 2021).  

Ecaterina Vrăjmaș (2002) consideră „parteneriatul educațional drept o formă de unificare, sprijin 
și asistență a influențelor educative formale și că o colaborare dintre părinți și cadrele didactice din 
grădiniță, în anumite momente ale procesului educațional, va asigura calitate în educație”. 
  În cadrul oricărei instituții de învățământ se stabilesc și există mai multe relații de colaborare cu 
diferiți parteneri, printre aceștia regăsindu-se și părinții. Familia și grădinița trebuie să fie implicate în 
schimburi de opinii și discuții, având în centrul atenției nevoile copiilor și realizarea procesului 
educațional.  

Activitatea educativă a copilului din grădiniță nu poate fi separată de influențele educative ale 
copilului, pe care acesta le dobândește din familie, „educația manifestându-se ca o acțiune coerentă, 
complexă și unitară a grădiniței și familiei”. Parteneriatul dintre grădiniță și familie trebuie să fie în 
sprijinul copilului, și presupune realizarea unei alianțe între părinți și profesioniștii din educație, bazată pe 
respect, încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora” 
(Catalano, H., 2021).  

Parteneriatul educațional grădiniță-familie se construiește pe rolurile și responsabilitățile fiecărui 
partener. Familia este invitată să colaboreze cu grădinița și cu educatorul, recunoscând grădinița drept 
instituție incluzivă, care oferă șanse egale și acces la serviciile oferite tuturor copiilor, manifestând 
transparență în procesul educativ. 

Parteneriatul educațional grădiniță-familie se poate derula sub mai multe forme: „ședințe cu 
părinții, consultarea cu părinții, atelierele de lucru cu părinții, acțiunile comune părinți copii și 
voluntariatul” (Catalano, H., 2019). Din cauza contextului epidemiologic actual, primele forme amintite 
mai sus, se desfășoară adaptat, utilizând tehnologia, care facilitează derularea activităților pe platforme 
educaționale, sincron.  

Voluntariatul presupune participarea părinților și a altor persoane din familie, la activitățile cu 
preșcolarii, cu acordul cadrelor didactice implicate și a directorului unității de învățământ. Părinții, în 
calitate de voluntari, folosind cunoștințele de care dispun, pot participa la sprijinirea grădiniței în 
asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea unor activități educative extracurriculare, participând la 
realizarea unor proiecte speciale, acțiuni de colectare a fondurilor, prin valorificarea unor produse lucrate 
de ei în cadrul unor expoziții cu vânzare, sau alte proiecte de voluntariat.Acțiunile comune părinți copii, 
curriculare sau extracurriculare, se desfășoară la inițiativa cadrului didactic sau a conducerii unității, 
trebuie să fie atent pregătite și planificate, conțin roluri și contribuții ale părților, astfel încât țintele 
planificate să fie realizate în parteneriat (Catalano, H, 2019). 

Pe parcursul unui an școlar, cu ocazia sărbătorilor de sezon-de iarnă (Sfântul Nicolae, Crăciunul), 
urmate de cele de primăvară (1 Martie-Mărțișorul, 8 Martie Ziua internațională a femeii, sărbătoarea de 
Paști), etc., se organizează diferite activități și acțiuni relevante pentru aceste sărbători. Pornind de la 
aceste evenimente, ne-am dorit„să le dăm un plus de valoare prin stabilirea scopului de realizare a unor 
activități prosociale, deschise pentru comunitate, care să aibă în centrul atenției toleranța și solidaritatea 
față de persoanele aflate în dificultate” (***Proiect județean, „Voluntar pentru o lume mai bună”). 

Astfel, prin intermediu; proiectul județean,,Voluntar pentru o lume mai bună”, am dorit să oferim 
oportunitatea tuturor cadrelor didactice din grădinițe, preșcolarilor și părinților de a fi implicați în 
activități prin care să dovedească un comportament civic, potrivit pentru societatea căreia îi aparțin. 

Scopul proiectului ,,Voluntar pentru o lume mai bună” a constatîn „dezvoltarea motivației și 
responsabilității față de membrii comunității aflați în dificultate, prin implicarea în acțiuni de voluntariat”, 
iar dintre obiectivele urmărite amintim: „educarea toleranței și solidarității față de persoanele aflate în 
dificultate, educarea și implicarea părinților și a copiilor în activități de voluntariat precum și educarea 
responsabilității față de comunitate”. 
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Activitățile derulate au constat în realizarea unor activități educative, cu preșcolarii și părinții 
acestora (cu participare indirectă, din cauza contextului pandemic actual), cu ocazia sărbătorilor de 
Sfântul Nicolae și a Crăciunului, precum și în implicarea acestora în activități de voluntariat. Scopul 
acestor activități a constat în pregătirea unor cadouri cu rechizite școlare, pentru copiii din cadrul unor 
grădinițe din mediul rural, arondate metodic unității de învățământ care a inițiat proiectul, sau incluse în 
calitate de parteneri, în cadrul acestui proiect. Atât copiii din mediile defavorizate social, cât și familiile 
acestora au fost sprijinte moral și material, cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, astfel încât, s-a adus 
puțină bucurie în sufletele lor.  

De asemenea, prin derularea unor activități de acest tip, copiii învață să dăruiască, din ceea ce au, 
iau cunoștință de situația materială a altor copii, din medii dezavantajate social, stabilesc prietenii și 
învață să fie empatici, față de cei aflați în suferință, contribuind la crearea acelei „stări de bine”, de care 
toți avem nevoie, iar trăirile emoționale însoțesc toate activitățile preșcolarilor, fiind strâns legate de 
formarea abilităților de relaționare și comunicare, de susținere motivațională în formarea intereselor. 
 Abilitățile sociale și emoționale constituie factori importanți pentru integrarea socială a copiilor pe 
tot restul vieții, interacțiunile sociale mediind în același timp modul în care copiii se privesc pe sine 
precum și pe cei din jur.  
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Și tu poți da culoare sărbătorilor! 
 

Profesor Barbu Marcela 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea 

 
În cadrul Stategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, am desfăşurat, în ultimii ani, acţiunea de 

voluntariat intitulată « Și tu poți da culoare sărbătorilor !». Aceasta acțiune este o componentă a 
proiectului de voluntariat „O ŞCOALĂ PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE” încheiat între mai multe 
unităţi de învăţământ din județ şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Băbeni. Proiectul îşi propune 
îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţilor de voluntariat, având drept scop cooperarea şi colaborarea 
educaţională, integrarea în comunitate a copiilor cu dezabilităţi sau defavorizaţi social, plecându-se de la 
premisa că fiecare copil este unic, valoros şi trebuie sprijinit să îşi găsească un loc între ceilalţi membri ai 
societăţii, având aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi. Obiectivul principal al acţiunii constă în formarea unor 
atitudini şi comportamente la elevi, în vederea realizării unui sprijin susţinut privind integrarea socială a 
copiilor proveniţi din familii defavorizate sau cu C.E.S. şi valorizarea potenţialului lor creativ. 
     Acțiunea s-a desfășurat pe mai multe direcții : colectarea de fonduri din sponsorizări pentru a le oferi 
copiilor cadouri și organizarea unei spectacol de colinde la care au participat elevii din mai multe școli 
gimnaziale și  licee din localitate. Bradul de Crăciun a fost împodobit cu decorațiuni create de 
participanți, iar Moș Crăciun le-a adus un zâmbet copiilor din CSEI.  
     De asemenea, elevii ai căror profesor diriginte sunt au participat la diverse alte acțiuni de voluntariat, 
printre care amintim : Fii și tu Moș Crăciun anul acesta!, Elevii ajută copiii (un proiect inițiat de 
Asociația Copii fărăr copilărie)  sau Tinerilor le pasă! (un proiect marca I.M.P.A.S. și Fundația Județeană 
pentru tineret- Vâlcea). 

Toate acestea reprezintă o modalitate prin care membrii comunității școlare pot veni în sprijinul celor 
nevoiaşi, contribuind la dezvoltarea şi promovarea spiritului de solidaritate. 
Acțivitățile se desfăşoară pe parcursul lunii decembrie  şi presupun colectarea de fonduri și obiecte de la 
elevi, profesori, voluntari şi colaboratorii asociaţiei. Totodată, orice persoană care dorește  să se alăture 
acestei cauze, poate dona cărţi, jucării, alimente neperisabile, materiale igienico-sanitare. 

Fondurile strânse, cărţile şi jucăriile donate sunt oferite copiilor din centrele de plasament, 
persoanelor din azilele de bătrâni, persoanelor cu probleme grave de sănătate, persoanelor cu o situaţie 
familială nefavorabilă. 

https://www.youtube.com/watch?v=XTObUC5KLgM 
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ŞEZĂTOAREA LA ROMÂNI 
 

Prof. Bîrsan Ayda-Roxana 
Şcoala Gimnazială Nr.3 Rovinari, Gorj 

Prin şezători lumea satului îmbina într-un mod plăcut lucrul cu voia bună. În cadrul întâlnirilor 
restrânse se analizau, predau şi exersau coduri comportamentale. Aici se „cultiva” un respect pentru 
vârstnici, grija pentru copii, relaţii oportune între vecini, raportarea la autoritatea civilă, militară şi 
religioasă. În sezători se învăţau unele deprinderi practice dar se derulau si numeroase obiceiuri. 

În postul Crăciunului, femeile se ocupau cu torsul cînepii, al inului, al lânii şi pentru că se lucra 
într-un cadru comunitar lucrul era făcut cu mai multă plăcere şi spor. 

După terminarea treburilor casnice, odată cu lăsarea serii femeile îşi luau cele necesare (furcă, fus, 
caier de lână, ţegi, pânză pe care coseau prosoape sau feţe de masă etc.) şi plecau spre casa unde trebuia 
să aibă loc şezătoarea. Şezătorile se făceau la lumina lămpii cu gaz. Fetele tinere învăţau lucruri noi de la 
femeile mai vârstnice, astfel şezătoarea reprezentând formă de iniţiere. 

Sezatorile puteau fi organizate ad-hoc, in zilele lucratoare, la una sau mai multe case, si erau de 
mai multe feluri. Ele puteau sa aiba un caracter de intrajutorare, cand mai multe femei sau tinere 
participau la torsul canepii sau a lanii unei gospodine, operatia repetandu-se, apoi, la casa fiecarei 
participante sau puteau sa fie intalniri in cadrul carora fiecare participanta isi torcea propriul material. 

Sezatorile aveau loc in serile tuturor zilelor lucratoare, locul de desfasurare fiind anuntat din timp. 
Gospodina in casa careia avea loc intrunirea se pregatea cu bautura si mancare frugala, si anunta flacaii, 
in cazul in care acestia nu se informau singuri de mersul sezatorilor. Casa era dereticata si se pregateau 
mai multe lavite sau scaune necesare torcatoarelor. 

Odata cu lasarea intunericului, femeile porneau cu furca de tors catre casa in care avea loc 
sezatoarea. In cazul in care sezatoarea avea drept scop intrajutorarea, dupa sosirea tuturor invitatelor, 
acestora li se distribuia in mod egal cantitatea pe care o aveau de tors in acea noapte. Cand sezatoarea era 
doar un simplu prilej de intrunire comunitara, fiecare isi aducea de acasa ceea ce avea de tors. 

In sezatori se dezvaluiau aspectele si intelesurile ritualice ale sarbatorilor populare si se invata 
comportamentul individual. 

In sezatorile ce aveau loc inaintea Craciunului si a Anului Nou, se invatau si se repetau colindele 
si uraturile si se discuta in amanunt despre buna pregatire a acestor sarbatori. 

La un moment dat, lucrul inceta, participantele fiind servite cu diferite preparate de catre gazda, in 
functie de starea sa sociala sau de posibilitatile sale materiale. Flacaii, stiind din timp locul de desfasurare 
al sezatorilor, cutreierau in grupuri insotite de muzicanti pe la toate casele unde aveau loc astfel de 
intruniri. De multe ori ei se organizau de cu seara, repartizandu-se pe case, in asa fel incat, catre sfarsitul 
sezatorii, ei sa apara cu muzica pentru a inveseli atmosfera. 

La intrarea acestora in casa, munca era abandonata. Muzicantii, buni cunoscatori ai obiceiurilor 
locale, isi ocupau locurile prestabilite si incepeau sa interpreteze melodii de joc. Fetele si chiar femeile 
erau invitate la joc de catre flacai, unele dintre fete jucand acum pentru prima data, iar cele mai tinere 
dintre ele invatau pasii de joc. Atmosfera crestea in veselie si buna dispozitie. 

Chiar dacă par rupte din poveștile bătrânilor, nu sunt însă doar amintiri, ci obiceiuri reînviate după 
decenii întregi. Aceste actvităţi sunt foarte îndrăgite de copii, dezvoltându-le acestora  sensibilitatea 
artistic. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

PROF. ÎNV. PREȘC. BRĂTIANU ANDREIA       
G.P.N. MONARIU-BUDACU DE JOS/BN 

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 
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 
educatoare; părinţii să facă parte din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ 
acasă; să urmărească 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, naționalitate…; lipsa unor preocupări în sensul construirii relaţiilor de colaborare; 
numărul limitat al întâlnirilor dintre educatoare 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; educatoarea 
trebuie să fie pregătită 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. 

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. 
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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 preșcolarilor 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 extra-curriculare 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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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții 

P.i.p. Brînzan Florica 
Școala Gimnazială nr. 1 Dobrotești , Teleorman 

Parteneriatul educațional este o formă de colaborare, cooperare și comunicare în sprijinul copiilor. 
Acesta presupune o unitate de cerințe, decizii, opțiuni și acțiuni educative între factorii implicați în acest 
proces. 

Fiecare copil este unic, acest fapt fiind datorat de particularitățile individuale, precum și de 
influențele socioculturale ale comunității în care trăiește și se dezvoltă copilul. În realizarea unui 
parteneriat eficient școală- familie este indicat ca învățătoarea să implice familia în anumite activități 
instruvtiv-educative. Este important ca părinții să-și cunoască copiii, să le identifice nevoile și să sprijine 
dezvoltarea și creșterea lor armonioasă. 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit “Doi 
parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare.Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: 
formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a 
investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de 
resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui 
mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; 
achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii; implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare 
derulării serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 
Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. El 
constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni, care 
este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a 
pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi 
poli de rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.  Odată cu 
intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de afectivitatea 
primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la fel de 
importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură 
buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 
             Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață.  În 
activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le 
îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să 
facem). Este necesară o bună cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. 
Folosirea metodelor interactive ( discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor 
probleme, efectuarea de experiențe) asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și 
în echipă. 

Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu 
numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. 
În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i 

1504



definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la 
bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi.  

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților 
sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

Prof. Bughianu Mihaela Loredana 
Şcoala Gimnazialănr. 169, Bucureşti, sector 6 

Bucuria sărbătorilor de iarnă! E magică aşteptareaMoşului Nicolae şi a Moşului Crăciun, aşa cum 
e magică Naşterea Pruncului Iisus! Copiii aşteaptă cu nerăbdare să-şi pregătească ghetuţele, să 
împodobească brăduţul, învaţă din timp poezii şi colinde şi-i aşteaptă pe Moş Nicolae şi pe Moş Crăciun 
să le aducă daruri. Se străduiesc să fie cuminţişi ascultători, iar dacă se-ntâmplă să mai şigreşească, cu 
siguranţă vor regreta şi vor încerca să-şi îndrepte comportamentul. 
       Datinile şi obiceiurile de iarnă se pierd în negura vremurilor; au fost, sunt şi vor fi... 
       E bine ca micii copilaşi să cunoască importanţa sărbătorilor de iarnă, să înţeleagă mirajul acestora, să 
simtă magia Naşterii Pruncului. Pregătindu-se pentru sosirea Moşului, vor fi mai buni, mai cuminţi, iar 
sufletul lor se va umple de bucurie. 
       Mirajul sărbătorilor de iarnă pregăteşte copiii pentru înţelegerea unor tradiţiişi obiceiuri cum ar fi: 
pregătirea ghetuţelor,  mersul cu colindul, sorcova, steaua, pluguşorul. Preocuparea noastră este de a 
adapta vastul repertoriu specific zonei la capacitatea de înţelegereşi interpretate a copiilor, asigurând în 
acelaşi timp implicarea lor afectivă în tot ceea ce înseamnă obicei sau tradiţie. 

Schimbul de cadourieste o tradițieȋndrăgităȋnȋntreagalumeşirespectată an de an in cadrulgrupurilor 
de prieteni, la şcoalaȋntreelevi, profesori.Celmai popular joc de acestfeleste, fărădoarşipoate, Secret Santa. 
Este o activitate care menținemisterul, suspansulşisurprizasărbătorilor de iarnă. 

Ȋnacestsens am organizatşinoi Secret Santa, iarbucuriacopiilor se citeştepechipurilelor. E aşa de 
plăcutsăpoțisădăruieştişisăvezibucurieȋnochiicelui care primeştecadoul. 
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PROIECT DE ACTIVITATE  CU PĂRINȚII 

Propunător: profesor pentru învățământul preșcolar: Buhusi Lucica 
Unitatea școlară: Grădinița cu P.N. Telejna ,jud .Vaslui 

Grupa/Nivel: Grupa mijlocie - / nivel I; 
Subiectul : Împreună pentru copiii noștri; 

Motto: „Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curaj să pot 
schimba lucrurile pe care le pot schimba şi înţelepriunea de a vedea diferenţa”.   

(Rugăciunea Seninătăţii); 
Scopuri strategice:  

 Consolidarea parteneriatului grădiniță -familie;
 Formarea unei atitudini pozitive faţă de esenţa procesului educaţional;
 Abordarea unor probleme individuale din viaţa copilului/ căutarea unor metode de preîntâmpinare

şi ameliorare;
 Formarea unei imagini cât mai corecte asupra propriului copil;
 Conștientizarea rolului pe care îl are părintele în educația propriului copil.

Obiective smart: 
• să exerseze  personal;
• să participe activ în comunicarea cu ceilalţi
Beneficiari 

 părinţi, cadre didactice, preșcolari
Metode și procedee: 
• brainstorming, lucru în echipă, explicația, demonstrația, exercițiul
Resurse materiale: 

 markere, stikere, lipici, rame tablou, fotografii,foarfece, PC, videoproiector
Resurse de timp: - 1h 
Agenda şedinţei: 
1. Activitatea de spargere a gheţii „Fulgi de nea”.
2. Abordarea temei:„Împreună pentru  și cu copiii noștri”
 Analiza activității pe primul semestru al anului școlar 2019 – 2020;
 Activitate practică în parteneriat copil –părinte:„Lucrăm împreună”

3. Probleme de organizare a serbării de Crăciun.
4. Discuții și propuneri

              Desfășurarea activității: 
 La începutul anului școlar au fost repartizați la grupă 24 de copii. Deși doi copii au    

plecat, numărul acestora la grupă a rămas același prin transferul altor doi copii de la altă grădiniță.       
Apropiindu-ne de finalul anului și al primului semestru școlar, am considerat că este oportună o 

ședință cu părinții în care să conștientizăm cu toții problemele pe care le-am rezolvat , precum și cele cu 
care ne putem confrunta și să dovedim toleranță  și înțelegere. 
Activitate de spargere a gheţii: Fulgi de nea 
Pe un panou este afișat un tablou de iarnă. Fiecare părinte va primi câte un fulg pe care  va scrie un lucru 
care i-a plăcut mai mult în colaborarea grădiniță- familie în acest semestru. Se prezintă fiecare fulg 
grupului, apoi se așează pe panou. Se scriu rezultatele obținute pe o coală de flipchart, identificându-se 
principalele caracteristici. 
Abordarea temei: Împreună pentru și cu  copiii noștri 

Se provoacă părinții la un scurt brainstorming. Participanţii sunt rugaţi să exprime  impresii trăite 
în urma  activităților demonstrative  desfășurate cu copiii în activitatea precedentă: o emoţie,o idee…… 

Se concluzionează faptul că fiecare copil are nevoie de o motivație, dar și de susținere din partea 
celor din jur pentru a putea reuși în tot ceea ce le propunem. Niciodată nu este prea târziu să fim parinti 
buni si sa oferim un boboc de incredere si iubire care mai tarziu se va transforma intr-un trandafir plin de 
mireasma vie a recunostintei. 
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Se prezintă părinților un material -PPT  cu și despre activitățile desfășurate cu preșcolarii în acest 
semestru și se precizează faptul că familia si grădinița sunt agenți educativi cu o influenta covârșitoare 
asupra formării si dezvoltării personalitatii copilului.Un factor la fel de important il constituie raporturile 
dintre cele doua instante educative ,atitudinile reciproce pe care le dezvolta ,pozitia pe care o adopta 
fiecare in relatia grădiniță-familie.  

Educatia copilului este scopul comun al familiei si al scolii,care poate fi realizat eficient doar printr-o 
relatie de parteneriat.Astfel, după ce copiii au prezentat un mic program artistic, am invitat copiii și 
părinții șă formeze echipe(pe familii) și să realizeze împreună un tablou. 

Concluzia: Toți au fost încântați, cuprinși de entuziasm, au lucrat împreună, apoi au servit dulciuri. 
Părinții și-au manifestat dorința de a mai organiza astfel de întâlniri.  
Discuții și propuneri referitoare la organizarea serbării de Crăciun. 
Reflecţie: 
Fiecare va scrie pe post-it  un cuvânt ce i-a rămas în memorie de la activitatea de  azi și-l va așeza pe 
marginea panoului cu peisaj de iarnă. 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 
FAMILIE – GRĂDINIȚĂ 

CICU MIRELA-NICOLETA - ȘCOALA GIMN. MARIN PREDA, PITEȘTI 
BULIGĂ CAMELIA - ȘCOALA GIMN. MARIN PREDA, PITEȘTI 

Argument 

Gradinia si familia sunt doi factori primordiali in educatia copiilor cand se fac primii pasi in viata. 
Acum se pun bazele unei personalitati care mai tarziu va fi parte integranta a unei societati a carei cerinte 
se diversifica in permanenta. Gradinita trebuie sa gaseasca o punte de legatura cu familia, prezentand 
parintilor noi cai spre educatie in beneficiul copiilor. 

 Educatoarele, care preiau copiii, sunt de multe ori asaltate cu intrebari si cereri ale familiei care 
exprima dorinta de a detine in continuare controlul situatiei, fiind ocrotitori, grijulii, uneori marcandu-se 
prin impulsul de a verifica toti factorii care actioneaza asupra copiilor lor: de la conditiile materiale, la 
modul in care personalul relationeaza cu cei mici. Orice modificari in comportamentul copiilor, cu 
exceptia celor absolut pozitive, devin pentru unii parinti motive de ingrijorare, de suspiciune si ridica 
semne de intrebare referitoare la influentele din gradinita. Pe de alta parte, cadrele didactice au nevoie, 
oricum, de sprijinul familiei copiilor, atat pentru a prelua si dezvolta directiile de actiune formativ-
educative pe care le antreneaza institutional, cat si de a gasi rezolvari concrete la necesitati de diverse 
categorii: financiare, practic-aplicative, organizationale sau logistice. 
 Toate aceste motivatii conduc catre necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare sustinuta a 
familiei, iar programul educativ sa fie cunoscut si inteles de catre parinti si realizat printr-o colaborare 
stransa intre institutia familiala si cea prescolara. 

PARTENERI: 
•Grupa mare „Stelutele” G.P.P.”Marin Preda”
•Parintii prescolarilor ;

GRUP  TINTA: 
•Prescolarii de la Grupa mare „Stelutele”

BENEFICIARII  PROIECTULUI: 
•DIRECTI:Copiii,familia;
•INDIRECTI:Societatea;

DURATA: 
•sept 2020-iunie 2021;

LOCATIA: 
•GRADINITA
•Alte spatii impuse de calendarul actiunilor;

RESURSE  UMANE: 
•Educatoarele grupei;
•Prescolarii grupei;
•Familiile prescolarilor;

RESURSE  MATERIALE: 
•Materialele didactice puse la dispozitie de gradinita si nu numai(materialele necesare pentru lucrarile
practice,activitati;carti,reviste,pliante,C.D-uri etc) 
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METODE,TEHNICI  DE LUCRU: 
•Observatia,conversatia,explicatia,exercitiul,descperirea,dramatizarea,lucrul in echipa;
•Sedinte cu parintii,dezbateri,consultatii,expuneri;

       REZULTATE: 
•Implicarea parintilor in actiunile din gradinita si implicit de la grupa si acordarea sprijinului necesar;
•Imbunatatirea atitudinii parintilor fata de gradinita si fata de procesul instructiv- educativ ;
•Schimbarea premiselor relatiei gradinita-familie;

MONITORIZAREA  SI  EVALUAREA  PROIECTULUI: 
•Convorbiri si consultatii cu parintii, jurnalul grupei cu aspecte semnificative;
•Expozitii;

MEDIATIZAREA PROIECTULUI: 
•Avizierul grupei;
•In cadrul sedintelor cu parintii;

DISEMINAREA  REZULTATELOR: 
•Implicarea activa a familiei in desfasurarea proiectului;
•Schimbul de experienta si rezultatele derularii proiectului vor fi cunoscute prin afise,expozitii,sedinte cu
parintii; 

FINALIZAREA PROIECTULUI: 
•proiectul se va incheia printr-un program artistic cu ocazia incheierii anului scolar;
•se vor face aprecieri asupra reusitei proiectului si se va realiza un jurnal cu fotografii care vor reprezenta
cele mai semnificative momente; 

  OBIECTIV GENERAL: 
 Colaborarea permanenta intre familie si gradinita privind procesul instructiv-educativ al copilului pentru 
o educatie cat mai eficienta.

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Privind educatoarele: 

- sa informeze parintii privitor la standardele de crestere si dezvoltare ale copiilor in functie de
particularitatile de varsta si individuale; 

- sa expuna parintilor scopul si continutul programului educativ desfasurat in gradinita;

- sa acorde consiliere individuala si in grup pe teme de educatie in familie si in institutia prescolara.

Privind parintii: 

- sa participe activ in cadrul parteneriatului familie-institutia prescolara cat si la alte activitati
organizate in gradinita;  

- sa informeze educatoarele privind comportamentul copiilor in familie si societate;

- sa continue in familie programul educational propus de institutia prescolara, imbinand armonios
atitudinea permisiva cu exigent. 
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ACTIUNI PLANIFICATE IN CADRUL PROIECTULUI 

Nr. 
Crt 

DATA TEMA PARTICIPANŢI MODALITĂŢI DE REALIZARE 

1. Septembrie Un an 
școlaraltfel 

Educatoare 
Părinţi 

 Intâlnire cu părințiiîncurteașcolii
 Instruireapărințilorprivindnoilenorm

eleigienicosanitareimpuse de
pandemiaSars-Cov 2

 Discuții

2. Octombrie 
Măsuri de 
protecți la 

nivel 
individual 

Educatoare 
Părinţi 

 Intâlnire cu părințiiîncurteașcolii
 Discuţii cu privire la

protejareaîmpotrivainfectării cu nou
virus SarsCov2 .

3. Noiembrie 
„Săptămâna 
fructelor și a 

legumelor 
donate” 

Educatoare 
Părinţi 

 Activitate de voluntariat.

4. Decembrie Sa invatam sa
fim generosi 

Educatoare 
Părinţi 

 Activitate online
 Prezentarereferat

5. Ianuarie Impreuna 
este mai usor 

Părinţi 
Educatoare 

 Activitate online
 Prezentarea de informatii despre

cauzele care genereaza
comportamente nedorite la copii.

6. Februarie 
Alimentatie 
sanatoasa 

pentru copii 
sanatosi 

Părinţi 
Educatoare 

 Activitate online
 Prezentarepiramidaalimentelor

7. Martie 
Disciplina  la  
copiifarasa-i   

ranim 

Părinţi 
Educatoare 

 Activitate online
 Discuțiiliberepeaceastătemă
 Stabilirea  unor  reguli  adecvate  de

comportare, atat  din  partea
parintilor  cat  si  din  partea  copiilor

8. Aprilie 
„Din suflet 

pentru suflet“ 
Părinţi 

Educatoare 
 Activitate de voluntariat.

9. Mai 
Cum 

îţieducicopilu
l? 

Părinţi 
Educatoare 

 Activitate online
 Prezentarereferat
 Discuțiiliberepeteme de corectare a

comportamentelor negative
10. Iunie Adiogradinita

! 
Părinţi 

Educatoare 
 Program artistic
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COLINDUL ȘI CREDINȚA 
Două obiceiuri de Crăciun 

Bustescu Gabriela 
Grădinița P.P.Nr.1 Lugoj 

Trăim într-o epocă în care adevăratele valori culturale, tradiţiile şi obiceiurile populare se pierd 
treptat, și noi dascălii, alături de familiile copiilor, de bunici sau rude mai în vârstă, avem datoria de a 
transmite tradiţia valorilor autentice ale istoriei româneşti.Cu siguranță,  nimic altceva nu poate defini mai 
bine spiritul unui popor decât tradiţiile și obiceiurile lui. 
 Iată, din  frumuseţea tradiţiilor românești ce se ţin la sărbatorile Nașterii Mântuitorului, am ales să aduc 
în actualitate, două obiceiuri practicate de poporul nostru, primul, plin de sensibilitate și care reprezintă 
partea biblică a practicilor de Crăciun, și altul profund ”neortodox” dar care face referire, iată, la ziua de 
25 decembrie. 

Colindul și credința conform căreia ziua în care pică data de 25 decembrie, putea fi 
”prevestitoare”a anului ce va urma(”Cetitul în stele”). 

Repertoriul național legat de obiceiurile sărbătorilor de iarnă îmbină creații artistice de origine 
diferită. Colindatul, în cadrul datinilor sărbătorilor de iarnă, concentrează o bogație de producții muzicale 
și literare. Colindele consemnează subiecte diferite, legate atât de Pruncul Isus, cât și de stea, magi , 
Sfanta Fecioară . 

Acestea își au obârșia în vechea cultură geto-dacă, în credința idolatră a popoarelor greco-romane, 
orientale, dar și în practicile creștine. În acest fel, elemente păgâne și creștine desfașurate în împrejurări 
festive, s-au îmbinat și s-au influențat reciproc. 
Forma tradițională a colindatului presupune participarea întregii comunități: o parte în postura de 
colindători, altă parte în postura de colindați. În Moldova (de dincoace cât și de dincolo de Prut), 
obiceiurile sunt aproximativ identice. 

Colindatul„ începe”cu etapa organizatorică, pregătitoare, care necesită constituirea cetei, 
repartizarea funcțiilor, învațarea repertoriului,delimitarea spațiului sătesc . 

Astfel,colindatul începe propriu-zis în ajunul Crăciunului și durează până în ziua de Bobotează. 
Protagoniștii obiceiului sunt copiii, flacăii, bărbații până la o anumită vârstă (mai rar, femeile), organizați 
în cete și însoțiți uneori de mici formații instrumentale. 
Copiii sunt primii care pornesc cu colindatul, odată cu primele ore ale înserării,  lucru deloc întamplător, 
întrucât în credința tradițională populară se consideră că anume copii, până la varsta pubertații sunt 
înzestrați cu calitați morale deosebite  − puritate spirituală, candoare. Însă cei mai importanți colindători 
în satul tradițional erau flăcăii, bărbatii tineri. Ei organizau colindatul și vegheau desfașurarea lui conform 
tradiției stramoșești, respectând și impunând ordinea necesară în societate. Grupul colindătorilor este 
desemnat prin diverși termeni de circulație locală, precum ceata, ceata flăcăilor, banda, haita. Flăcăii 
învațau din timp de la oamenii în varstă colindele specifice satului. Colindele transmise în acest mod 
respectă o vechime foarte mare, sunt creații originale, autentice și foarte importante pentru a întelege 
modul de viață și valorile societății tradiționale. Conform tradiției, în semn de respect, ceata de bărbați 
tineri trebuia să colinde toate gospodăriile din comunitate,iar a doua și a treia zi organizau (cu banii 
castigati) hora în sat, la care participa toată colectivitatea. 

În acest mod colindătorii îndemnau tinerii la socializare, la asigurarea comunicării dintre generații, 
la incluziunea socială a tuturor grupurilor, la transmiterea modelelor sociale. 

Colindele se puteau interpreta, dupa cum urmează:„ colindele de fereastră”,” colindele de casă”, 
unele cu conținut strict bisericesc, numite pe alocuri ”la icoane”și„colindele de masă”, (obiceiul de a 
efectua vizite rituale reciproce la rude). Cetele bărbătești (de flăcăi) interpretează, de obicei, colindele de 
fereastră și cele de casă. Dupa caz, însă, la invitația specială a gazdelor, pot să le cante și pe cele de masă, 
în cadrul întâlnirilor de familie. 
„Cetitul în stele” 
Prin tradiție, zilele de 24, 25, 26, 27 decembrie reprezintă cele patru anotimpuri . În acest fel descoperim 
că data de 25 decembrie , are valențe diferite, în funcție de ziua (săptamânii )în care pică aceasta. Într-o 
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veche scriere chirilică („Gromovnic al lui Iraclie înpărat, carele au fost numărătoriu de stele, 1795) , sunt 
explicit prezentate urmatoarele: 
”Luni de să  va întâmpla Crăciunul , iarna va fi bună și vara ploioasă,pe vremea secerii ploaie multă, 
toamna secetoasă , vin puțin , miere puțină ,poame multe , fără seamă , moarte multă, ales bătrânilor 
concenire, oamenilor celor de oaste bucurie, înpăratului voe bună, și boerilorlui ,muiarilor(femeilor) 
scârbă mare, și multe dint-ansele vor muri ,unt de vacă mult. 

Marți de se va întămpla Crăciunul , iarna va fi grea , primăvara ploioasă , vara bună, numai 
secetoasă, poame puține pe alocurea, dobitoacelor scădere, boale multe...etc. ” 

Bibliografie: 

1. Obiceiuri culese de Radu Alexandru(din zona de Nord , Nord-Est a Romaniei)

2. Wordpress, Tipărituri Românești/08.12.2016
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Implicarea părinților în activitățile extracurriculare 

Prof. înv. primar Buzatu Viorica 

Școala Gimnazială Filiași 

Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală 

și armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea 

acestui obiectiv principal.  

În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar este dificil de făcut 

în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de asemenea, nu întotdeauna 

părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la această colaborare.  

Când vorbim despre participarea la școală nu se referă doar la ședințe ci și participarea la 

activitățile propuse, și că există o relație de încredere și ajutor între părinți și profesori. Această relație 

devine astăzi un pilon foarte puternic pentru eficacitatea și răspunsuri pozitive ale dezvoltării educaționale 

și personale a elevilor care a demonstrat că, în absența acestei cooperări, copilul va avea multe probleme 

în evoluția lui școlară și vor exista numeroase limitări. În caz contrar, dacă se dă această cooperare 

adecvată, elevul va evolua în mod satisfăcător și există multe avantaje de care se va bucura copilul. 

Educația este un proces foarte lung care începe să fie învățat de către familie și apoi de școala și 

este nevoie de ambele părți pentru a obține o dezvoltare completă educațională și personală. Prin urmare, 

școala trebuie să accepte importanța participării și colaborării părinți în educația copiilor și necesitatea 

unei relații cordiale între ele profesor și părinți, astfel încât profesorii să își poată îndeplini funcția eficient 

și complet. 

Școala și familia trebuie să împărtășească preocupările, să facă schimb de informații și să gânduri 

despre educație, școală, copii și ajută la stabilirea unor legi și acorduri privind anumite acțiuni față de 

copil.  

Familia trebuie să aplice acordurile luate și încercarea de a transfera cunoștințele școlare în viața 

de zi cu zi și școala trebuie să realizeze la fiecare copil obiectivele convenite sau propuse și să transfere și 

să aplice cunoștințe familiare și de zi cu zi pentru viața școlară a modul în care se realizează această 

interrelație și uniune între educația formală și cea non-formală. 

Părinții au așteptări prea mult de la școală și nu iau nici o decizie pentru dezvoltarea unei relații 

mai strânse cu proprii copii. Școala pentru ei este responsabilă de educația copiilor. 

Profesorul este urmărește să știe cât mai multe despre situația pe care elevul o are acasă, modul de 

viață și despre preocupările acestuia. Implicarea și ajutorul părinților la îmbunătățirea actului educativ, 

performanța și modul de lucru. 

O soluție de îmbunătățire pe care cadrele didactice o propun este organizarea de  activități de tot 

felul care favorizează abordarea și participarea familiilor în centre. ideile activităților concrete care au 

contribuit sunt: în principal organizarea de activități activitățiextracurriculare, întâlniri ale părinților cu 

tutori, ateliere de lucru, coexistență după școală, activități școală, să transmită pliante și broșuri părinților, 

acțiuni de instruire, activități de joc, întâlniri oficiale și participarea informală la întâlniri în clasă, discuții 

personale, grupuri de discuții, reuniuni regulate, excursii, petreceri, povești, jocuri. 

Părinţii au fost captați de şcoală prin forme variate de activităţiextraşcolare, determinându-i să 

adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil.  
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Părinții care au participat la activitățile extrașcolare și-au exprimat aprobarea  și interesul față de 

educația dată de școală. 

Aceste activităţiextraşcolare au avut o importanță neaşteptat de mare în rândul părinţilor care au 

încercat relaţii noi cu copiii lor, fapt ce i-a determinat să-şi schimbe radical, în mod pozitiv, atitudinea 

faţă de şcoală. 

Activităţile derulate, a îmbunătăţit considerabil legătura dintre şcoală cu familia, părinţiisimţindu-

se utili, prezentând în acest fel un interes mai mare pentru şcoală. Activităţileextraşcolare, sunt atractive 

la orice vârstă. Ele produc bucurie, stârnesc interes,facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă 

necesită un efort suplimentar. 

Elevilor li se dezvoltă spiritul operational, practic, manualitatea, dând oportunitatea fiecăruia să se 

afirme conform naturii sale. Elevii se autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de 

bună voie regulilor, asumându-şiresponsabilităţi. Profesorul are posibilitatea, prin acest tip de activitate,  

să-şi cunoască elevii, să le influenţeze dezvoltarea, să-i dirijeze să realizeze mai uşorşi mai frumos 

obiectivul principal – pregătirea copilului pentru viaţă.  

Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de profesor, de talentul său, de dragostea sa 

pentru elevi, de abordare a temelor, de modul creator, prin punerea în valoare a posibilităţilorşi resurselor 

de care dispune clasa de elevi . 

Trebuie să promovăm o cultură participativă și părinții să colaboreze pentru a favoriza elevulul, 

principalul protagonist al procesului educațional. 

Bibliografie: 

1. - Cernea Maria, Contribuţiaactivităţilorextracurriculare la optimizarea procesului de învăţământ, în “

Învăţământul primar“ nr. 1, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000;

2. -  Crăciunescu Nedelea, Forme de activităţiextracurricularedesfăşurate cu elevii ciclului primar, în

,,Învăţământul primar“ nr. 2, 3, Ed. Discipol, Bucureşti, 2000. 
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Exemplu de bună practică privind 
colaborarea şcoală-familie în calitate de dirigintă 

Prof. Căpriţă Paraschiva  
Colegiul Economic Buzău 

Definirea problemei:  

Elevul M. I., clasa a IX-a „E” (15 ani) are o motivaţie scăzută pentru şcoală, nu se integrează în 

colectivul clasei, lipseşte zile întregi nemotivat de la şcoală. 

Descrierea problemei: 

Cunoştinţele şi deprinderile sunt de nivel mediocru, dar absenţele multe şi indiferenţa faţă de toate 

obiectele de studiu fac ca elevul să aibă o situaţie proastă la învăţătură. Este dotat cu o memorie bună şi 

este sănătos din punct de vedere medical. 

Identificarea cauzelor care au determinat şi dezvoltat problemele identificate: 

Maturizarea psihică este întârziată, elevul are greutăţi de adaptare atât la mediul şcolar, cât şi cel 

familial. Prezintă dificultăţi de relaţionare deosebit de pronunţate, este puţin interesat de comunicare, de 

cunoaşterea altor experienţe de viaţă. Rămâne refractar la mesaje educative de orice fel. Este izolat de 

colectivul clasei. 

Identificarea factorilor care menţin şi activează problemele în discuţie: 

Elevul creşte într-o familie cu o situaţie materială corespunzătoare, părinţii sunt muncitori. Deşi 

locuinţa este modestă, elevul are camera sa. Tatăl este dezinteresat de familie, în special de educaţia 

copilului, de problemele şcolare ale acestuia, pe care le lasă în grija exclusivă a mamei. Sunt frecvente 

certurile între soţi, multe dintre acestea consumându-se în faţa copiilor (mai are un frate mai mic). Mama 

declară că elevul învaţă zilnic în medie trei ore. În timpul liber urmăreşte televizorul sau se plimbă cu 

bicicleta împreună cu prietenii. Părinţii sunt dezinformaţi asupra  preocupărilor grupului stradal la care 

copilul aparţine. 

Schiţarea planului de intervenţie cu insistarea asupra obiectivelor de atins pe termen lung 

cât şi pe termen scurt: 

Proiectul educativ preconizat de dirigintă este orientat spre descoperirea unor interese speciale 

prin care elevul ar putea fi apropiat de şcoală, de învăţătură – acesta fiind un obiectiv pe termen lung. Pe 

termen scurt solicit colegilor de clasă să-l antreneze şi pe el în diferite proiecte educaţionale din care să 

obţină diferite diplome şi aprecieri. Tot pe termen scurt se impune activizarea părinţilor, sporirea 

interesului lor pentru educaţia  copiilor în acord cu obiectivele educative promovate de şcoală 

Fixarea strategiilor, metodelor potrivite de intervenţie ţinând cont de obiectivele fixate: 

Colegii de clasă îl vor ajuta să-şi pregătească lecţiile acasă iar la şcoală vor comunica permanent 

cu el. Se va stimula şi comunicarea dintre copil şi tată, acesta fiind invitat la şcoală de către dirigintă. În 

planul dezvoltării personalităţii se va acţiona pentru cultivarea trăsăturilor pozitive, îndeosebi a celor ce 
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ţin de sfera volitiv-motivaţională, prin valorificarea înclinaţiilor pentru activităţi practice şi stimularea 

interesului pentru meserie. 

Evaluarea intervenţiei: 

Elevul M. I. a început să fie interesat de şcoală în primul rând prin faptul că nu a mai lipsit. 

Colegii lui au reuşit să comunice cu el şi chiar să-i câştige simpatia. Situaţia la învăţătura a început să se 

îmbunătăţească. În ceea ce priveşte relaţia cu tatăl său un rol important l-au avut mama şi diriginta care au 

reuşit să-l convingă să-i acorde mai multă atenţie copilului său. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

prof. înv. primar CIBU EUGENIA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂNR. 2 SEBEȘ, JUD. ALBA 

Educaţia, definită în termini 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 aspect positive 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 principia ştiinţifice de psihopedagogie devine o necesitate. 

Evoluţiasocietăţiiromâneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar nici 
măcar politicienilor, bulversarea valorilor într-o societate instabilă, scăderea calităţiivieţii, 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 priveşteşcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: 
obligaţiile legale privind educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşitaşcolară a copilului, 
metodele de colaborare cu şcoala. În acest scop este necesar un dialog între profesori şipărinţi; 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 părinţilorasistenţa 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 şiemoţională a acestuia. Toţiadulţii 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 şcoalăşi mai apoi pe parcursul vieţii, specialiştiispun că există 
şapte elemente cheie: 

1. Încrederea – sentimentul de siguranţă, certitudinea că se poate bizui pe ajutorul celor din jur în

demersul său spre cunoaştereşi 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 – dorinţaşi capacitatea de a se alătura unui grup, de a participa la activitatea acelui

grup încercând să se facă înţelesşi să-i înţeleagă pe ceilalţi;

6. Comunicarea – capacitatea şidorinţa 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 părinţiişi
educatorii lui care au o mare responsabilitate în formarea unitară a personalităţii lui.
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În fiecare an realizăm parteneriate cu părinţii elevilor pe care îi îndrumăm . Motivul realizării acestor 
parteneriate este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei 
legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia copilului. 

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participare areală a părinţilor în activităţile la clasă şi la 
cele extra curriculare. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități 
sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului ,partea cea mai importantă a pregătirii 
lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de 
asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

La școală, ajutăm elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să 
vorbească despre evenimentele la care participă ,despre calitățile și defectele lor. Elevii dobândesc nu 
numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr.   
În felul acesta punem pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i 
definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori,  parteneri ai noștri în ducerea la 
bun sfârșit a tuturor activităților.  

Calitatea proceselor de comunicarece se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul comunicativ 
al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de mediator 
pentru a-I facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între elevi, dar 
și între sine șifiecare dintre 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. 
     În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților de 
către învățător, a familiei, a climatului familial.  
Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul 
de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, 
consultațiile pedagogice, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, 
cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părințișicopii, Edituradidacticășipedagogică , București, 1995;  
Boroș, Maximilian-Profesorulșielevii, EdituraGutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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EFICIENŢA COMUNICĂRII DIDACTICE PRIN UTILIZAREA
METODELOR INTERACTIVE DE PREDARE 

Prof. Constantinescu Dragoș 
Colegiul Național Al. Lahovari , Rm. Vâlcea 

1.Ce este comunicarea?

Comunicarea educaţională este cea care mijloceşte realizarea fenomenului educaţional în 
ansamblul său, iar comunicarea didactică apare ca o formă particulară, obligatorie în vehicularea unor 
conţinuturi determinate, specifice unui act de învăţare sistematică. 

Schema oricărei comunicări cuprinde: factorii comunicării, distanţa dintre aceştia şi dispoziţia 
aşezării lor(ambele importante pentru particularităţile canalului de transmitere amesajului), cadrul şi 
contextul instituţionalizat, tipul de cod, situaţia enunţiativă, repertoriile active sau latente ale emiţătorului-
receptor, retroacţiunile practicate, elementele de bruiaj. Codurile comunicării didactice sunt verbal, non-
verbal, para-verbal, mixtă; după natura partenerilor poate fi o comunicare interpersonală, în grupuri mici, 
publică; după natura conţinuturilor, comunicarea didactică poate fi ştiinţifică, atitudinală, operaţional-
metodologică. 

În cadrul comunicării didactice au loc schimburi de mesaje care se realizează între educator şi 
elev, între personalitatea formată a educatorului şi personalitatea educatului. Emiţătorul şi receptorul sunt 
elevul şi cadrul didactic, aflaţi în posibilitatea de schimbare a statutului; între ei se interpune canalul de 
comunicare, pe care circulă un mesaj transpus într-un cod comun, interiorizat(limba) la care se adaugă 
elementele para-verbale şi non-verbale.  

Calea de comunicare este: auditivă, vizuală, tactilă, olfactivă. Esenţiale în actul comunicării sunt: 
relaţia dintre indivizi sau dintre grupuri; schimbul,transmiterea şi receptarea de semnificaţii; modificarea 
voită sau nu a comportamentului celor angajaţi. De asemenea, pentru o comunicare eficientă sunt bine de 
respectat următoarele reguli: să asculţi, adică să ţii cont de părerile şi interesele celorlalţi; să observi, 
adică să te intereseze ceea ce se întâmplă în cadrul situaţiei de comunicareşi să înţelegi starea receptorilor; 
să analizezi şi să cunoşti situaţia receptorilor; să te exprimi, adică să-ţi expui punctele de vedere şi 
sentimentele vis-a-vis de obiectul comunicării; să controlezi, adică să urmăreşti calitatea şi eficienţa 
comunicării. 

În comunicarea didactică, profesorul trebuie să-l facă pe elev să simtă că are o vocaţie în această 
direcţie, că este un partener de încredere care doreşte un dialog autentic. Cei mai apreciaţi profesori sunt 
cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici să se simtă judecaţi, nici manipulaţi, 
nici sfătuiţi, ci cei care le oferă sentimentul de siguranţă şi libertatea comunicării. 

2. Bariere în cadrul comunicării

Este foarte important de înlăturat barierele din cadrul comunicării. Astfel, putem enumera 
următoarele bariere umane ce trebuie eliminate: 
     -   fizice: deficienţe verbale, acustice, amplasament, lumina, temperatura, ora din zi etc. 
     -    semantice: vocabular, gramatică, sintaxă, conotaţii emoţionale ale unor cuvinte; determinate de 
factori interni: implicare pozitivă sau implicare negativă; frica; diferenţele de percepţie; concluzii grăbite; 
lipsa de cunoaştere;lipsa de interes; emoţii (emoţia puternică este responsabilă de blocarea aproape 
completă a comunicării); blocajul psihic; tracul. 

Comunicarea în clasă are specificul său determinat de cadrul instituţional şi de activitatea 
dominantă - învăţarea. Literatura de specialitate subliniază caracteristici ca: 

- Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată prin înţelegerea celor transmise, 
premisă a învăţării eficientă ; 

- Structura comunicării didactice conform logicii pedagogice, facilitând înţelegerea unui adevăr şi 
nu simpla lui enunţare. Profesorul trebuie să facă ,, eforturi speciale’’ pentru ca adevărurile să fie 
înţelese şi acceptate de copii.; 
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- Comunicarea didactică să fie combinată sub cele două forme verbale: orală şi scrisă (alte 
particularităţi: de ritm, de formă, de conţinut); 
Aşa cum am arătat, comunicarea didactică este un act informaţional. Transmiterea informaţiei este 

un schimb simbolic. Comunicarea verbală conduce actul învăţării. 

3. Metode interactive de predare

Din multitudinea de metode şi strategii didactice pentru a dinamiza activitatea colectivului, vom 
opta pentru metodele de formare activă, de învăţare prin cooperare. 

Energizarea elevului prin strategiile folosite de cadrul didactic se constituie ca un imperativ al 
orientării viitoare în educaţie. Activitatea didactică va avea un plus de valoare dacă vom şti cum să 
motivăm elevii să înveţe, cum să utilizeze aceste cunoştinţe pentru a se descurca în viaţă.  

Sunt recomandate a fi folosite la clasă metode interactive, participativ active: 
- „Brainstorming-ul”(asaltul de idei) reprezintă formularea cât mai multor idei – oricât de fanteziste 

ar părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată după principiul „ cantitatea generează 
calitatea”. 

-  „Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat”. Cu grupuri mici sau cu întreaga clasă, se trece în revistă ceea 
ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea 
răspunsului în lecţie.  

- „ Eseul de 5 minute” – modalitate eficientă de a încheia ora pentru a-i ajuta pe elevi să-şi 
adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a 
întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. 

Bibliografie 
[1]. Băban, A. ,Consiliere educaţională, Cluj-Napoca 2001 
[2]. Cosmovici ,A. , Iacob,L. Psihologie şcolară,Editura Polirom Iaşi, 1999 
[3]. Cucoş, C, Pedagogie, ediţia a II-a revizuită şi adăugită, Ed. POLIROM , Iaşi 2006 
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Crăciunul în România – 
tradiții și obiceiuri care îți fac sărbătorile mai frumoase 

Prof. înv. Primar CORBU Georgiana 
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești 

Într-o lume competitivă, în continuă schimbare și în care timpul pare că se contractă din ce în ce 
mai mult, viața la oraș nu înseamnă doar mai mult confort și un nivel de trai mai ridicat decât cel din 
mediul rural, ci și aglomerație, stres, poluare. Prin urmare, nu e de mirare că simțim nevoia ca, uneori, să 
ne întoarcem la natura și la locuri în care să ne regăsim liniștea. 

Crăciunul este una dintre acele sărbători în care ne place să fim alături de familie, cu masa plină 
de bunătăți, și să revenim, dacă avem ocazia, la originile noastre. În sate, încă se mai păstrează tradiții ale 
căror povești se pierd, uneori, în negura timpului și care au un farmec aparte. În cele ce urmează, afli 
despre câteva dintre cele mai cunoscute obiceiuri specifice unor zone din țară. 

Colindele, bradul împodobit, mesele bogate de pe care nu lipsesc delicioasele sarmale sau 
tradiționalii cârnați făcuți în casă ori cozonacii și colacii. Nu există Crăciun fără toate acestea, indiferent 
despre ce zonă a țării vorbim, la fel ca ritualurile de pomenire a morților și participarea la slujbele 
religioase. Tradițiile și obiceiurile, unele vechi de sute de ani, diferă, însă, iar mai jos sunt câteva dintre 
cele mai cunoscute. 

Crăciunul în Muntenia 
În Ajunul Crăciunului, pe ulițele satelor din Muntenia, mirosul cozonacilor proaspeți, aroma 

de sarmale ca la bunica acasă și de pâine coaptă pe vatră te îmbie la tot pasul. Dincolo de pregătirea 
mesei, însă, în această zonă a țării, tradițiile străvechi s-au păstrat ceva mai puțin decât în alte regiuni. 
Printre obiceiurile care au supraviețuit, totuși, timpului este și cel regăsit în județul Argeș: colindatul în 
cete. Nu în toate satele de aici, însă, tradiția îmbracă aceeași formă. În unele dintre ele, sunt cete de fete 
tinere care colindă flăcăii neînsurați, în altele este invers sau sunt cete mixte. Indiferent de formă, rolul 
colindului este să alunge spiritele rele și să aducă buna dispoziție celor care îl primesc.  

Obiceiuri de Crăciun în Oltenia 
În această zonă etnografică, în Ajunul Crăciunului, familiile se strâng în jurul focului și dau cu 

nuiaua în el, invocând spiritele bune care să le aducă sănătate și recolte bogate. De asemenea, sătenii mai 
cred că în felul acesta vacile vor da lapte mai mult, oile vor avea mai multă lână, iar caii și boii vor putea 
fi folosiți mai bine la muncile câmpului. 

Ca și în alte regiuni ale țării, și aici există obiceiul Moșilor de Crăciun. Mai ales în ziua de Ajun, 
dar și în prima sau a doua zi de Crăciun, femeile merg la cimitir, tămâiază mormintele și împart colaci 
copți în mijlocul cărora pun ouă. 

Dacă pașii călătorului ajung în satul Jieț, de pe Valea Jiului, în Ajunul Crăciunului, atunci acesta 
va putea fi martorul unei tradiții dacice, care s-a păstrat aproape nealterată de secole: colindul pitărăilor. 
Bărbații tineri, îmbrăcați în costume populare, se adună în cete în noaptea dinaintea Crăciunului, 
împodobesc steaguri cu clopoței, ciucuri, coronițe de flori și le pun pe prăjini. Așa merg la colindat pe la 
casele celorlalți săteni. 

1522



Tradiții de Crăciun in Banat 
În unele sate din Banat, împodobitul bradului este un ritual total diferit de cel practicat la oraș. În 

primul rând, în pomul de Crăciun nu se pun globulețe și beteală, ci dulciuri, iar sub brad, se așază un 
colac, un cârnat și o sticlă de răchie, ca daruri pentru Moș Crăciun. 

O tradiție specifică Banatului, dar care se întâlnește și în alte zone, este reprezentată de „Vicleim” 
sau „Irozii”. Este vorba despre o scenetă prin care tinerii arată lumii povestea biblică a lui Irod care a 
poruncit uciderea pruncilor. Un alt obicei întâlnit în această regiune este Colindul Dubașilor. Un grup de 
tineri merge la colindat mai ales la casele unde sunt fete nemăritate, alegând cântecele în funcție de 
meseria pe care o are capul familiei. Grupul are un conducător care se numește vătaf și care primește 
darurile de la gazde, apoi le împarte tinerilor colindători. 
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Rolul activităților educative realizate în online 
pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar: Cosacu Dorinel 
Școala Gimnazială Ruget, Roșia de Amaradi, Gorj 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a pus 
la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a învăța și, în timp ce mediul învățării 
online este diferit de configurația tradițională a clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar 
trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori și 
părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale 
utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de 
învățământ încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. Pe 
de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să reorganizezi sala de clasă și să implici 
mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate încuraja 
înșelăciunea. 

Elevii sunt nativi digitali. Au crescut cu tehnologia. De fapt, este una dintre abilitățile de bază ale 
secolului XXI de care vor avea nevoie în școală și la locul de muncă.  
A avut loc o trecere, relativ rapidă, de la paginile cărților la paginile web online. De exemplu, volumele 
de enciclopedii, mult apreciate de generațiile trecute, au devenit acum mai învechite, deoarece aceste 
cunoștințe sunt ușor accesibile prin internet și CD-ROM-uri. Copiii din învățământul primar învață cum 
să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în demersul 
didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în 
cadrul orei. Astfel pentru a încuraja participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a 
completa planurile de lecție cu materiale digitale, videoclipuri, știri, discuții online. Unul dintre 
principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne conduc 
către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 

Avantaje ale învățării online sunt: 
- Oferă o alternativă la clasele tradiționale; 
- Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și 

autodisciplina; 
- Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește implicarea prin sondaje 

online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, 
inclusiv a celor timizi care în mod normal nu ar ridica mâna în clasă. 

Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă. De la aplicații și 
manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de 
clasă.  

Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței și performanței 
elevilor. Aceștia au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența de învățare. 

Învățarea online favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea online, 
pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. 

Există însă și dezvantaje ale învățării online: 
- Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală 

între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în clasă vine cu 
interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul 
de sine și încrederea și maturitatea emoțională. 

- Utilizarea internetului și a altor instrumente digitale au adăugat noi cerințe în viața profesorilor și 
au crescut dramatic gama de conținut și abilități pe care aceștia trebuie să le cunoască, astfel a crescut și 
volumul lor de muncă. 

- Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de calitate. 
- Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online. 
- Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice. 
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- Autenticitatea muncii. Oricine poate realiza un proiect și nu elevul propriu-zis. 
- Evaluările au tendința de a fi bazate doar pe cunoștințe și nu neapărat pe partea practică. 
Elevii au astăzi la dispoziție resurse la care mulți dintre noi nu am visat niciodată. Cele mai multe 

dintre aceste resurse pot fi utilizate și pot ajuta elevii să învețe și să progreseze, însă este important să se 
ajungă la un echilibru între inovație și convenționalitate. Este clar că avantajele sunt mai mari decât 
dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc 
educația. 

Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate deschide uși către noi 
experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu 
poate înlocui profesorii talentați și inspirați. 

Printr-o implicare a tuturor cadrelor didactice în activitățile online, cu devotament, imaginea școlii 
poate fi promovată în sens pozitiv. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Prof. Inv. Primar Cozma Elena Carmen 

Înfiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 
“Impreună vom reuși”.  

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca  parteneri egali îneducaţia 
copilului.  Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare.  

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) 
necesare unei bune desfăşurări a actuluie ducaţional; crearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, 
adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor 
informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea părinţilor în 
atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun,  de sfârşit de 
an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a 
pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuiesă fie prima instituție socială care se 
preocupă  de  asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi 
poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 
Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare măsură buna integrare 
a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar.  

Calitatea proceselor  de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i  facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul  de  plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratic formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților 
sale manageriale, un moment optim de conștientizareși de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările collective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogic avizată, decide 
înțelegerea complexității fenomenulu iinstructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă înacest proces. 
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În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

Bibliografie: 
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Tradiții de Crăciun care să rămână în amintirea copilului tău 

Profesor: Cristea Ancuța 
Grădinița P.P ,,Sf.Stelian” Moldova Nouă 

Cea mai frumoasăși caldă sărbătoare din an este, fărăîndoială, Crăciunul. Sărbatoare a bucuriei, a 
speranței și a fericirii, Crăciunul reușește să aducăîmpreună familii și prieteni, așa cum, în unele cazuri, 
nu se întâmplă niciodată peste an. Tradițiile de Crăciun sunt cele care ne pot transforma, cu adevărat, în 
familie. 

Amintirile din copilărie includ pentru fiecare dintre noi și frânturi din zile și seri de Crăciun alături 
de familiile noastre. Indiferent de varstă, cele mai frumoase amintiri de Crăciun se păstrează datorită unor 
tradiții cu care am crescut și pe care, cu nostalgie și speranță in viitor, încercăm să le transmitem copiilor 
noștri. Aceste tradiții pot fi transmise copiilor de familie în colaborare cu educatoarea sau învățătoarea 
copilului nostru.Cele mai importante evenimente din această perioadă a anului pot influența pozitiv 
sentimentele și trăirile copilului. 

 Scrisoarea către Moș Crăciun pe care copiii o scriu cu câteva săptămâni înainte nu este numai un 
mod de a-i introduce pe aceștia în atmosfera sărbătorilor ce se apropie, ci și o metodă de a afla ce doresc 
să primeascăîn dar de la MoșCrăciun. Înainte de a fi scrisăși după ce este "expediată" scrisoarea pentru 
Moș Crăciun, puteți profita de ocazie să le mai explicați copiilor că trebuie sa fie cuminți, să mănânce și 
să doarmă atunci când trebuie, săînvețe bine la grădiniță sau la școalăși să fie recunoscători pentru ceea ce 
au și primesc - toate acestea în numele lui Moș Crăciun! 

Deși în ultimii ani avem tendința să uităm de obiceiurile românești de Crăciun și mai ales de 
colindele noastre tradiționale, ar fi frumos ca timp de câteva săptămâni înainte de Crăciun săîncercați  
săvă faceți faci timp și săînvățați câteva cântecele și poezii românești. Este adevărat că această tradiție s-a 
păstrat mai bine în zonele rurale, dar nu înseamnă că nu poate renaște și la oraș cu ajutorul tău și a 
micuților tăi. Cu siguranțăîți mai amintești câteva dintre colindele copilăriei tale: "Steaua", "O, ce veste 
minunată", "Moș Crăciun cu plete dalbe", "Am plecat să colindăm" sau "O, brad frumos"... Caută-le prin 
carțile vechi sau pe internet și rememorează-le împreună cu cei mici. 

Una dintre cele mai frumoase tradiții pe care copiii ar trebuie săși-o amintească toată viața lor este 
aceea de a face cadouri, nu doar de a le primi, iar cadourile adevărate sunt cele făcute din suflet unor 
persoane care au nevoie cu adevărat să primească un cadou. Ai aflat, cu siguranță, deun copil care și-ar 
dori o mașinuță, ori de o fetiță căreia săîi puteți dărui prima păpușă. Mass-media și rețelele de socializare 
ne fac cunoscute diverse cazuri de acest gen, prin urmare dacă nu găsiți pe cont propriu un copil căruia 
săîi faceți o bucurie, înscrieți-văîntr-o campanie umanitară de Crăciun . Astfel, familia ta, dar mai ales cei 
mici, vor avea două bucurii: aceea de a face un mic dar și de a primi un zâmbet, dar mai ales bucuria de a 
ști că sunteți și creșteți oameni cu suflet. 

În perioada care precede această minunată sărbătoare, încercați să petreceți cât mai mult timp 
împreună cu cei mici, în familie. Nu vă gândiți că pentru activitățile cu cei mici în această perioadă 
trebuie să aveți un buget generos, deoarece sunt foarte multe lucruri de făcut care să văîncânte și pe voi, 
adulții și care săîi bucure și pe cei mici.Plimbările prin orașul împodobit cu luminițe, vizionarea unor 
filme de Crăciun, confecționarea unor decorațiuni pentru brad sau camera lor îi încântă pe copii. 
Unul dintre momentele preferate de copii esteîmpodobirea bradului de Crăciun în seara de Ajun, 
ascultând colinde, când în casă miroase a cozonaci. Deși majoritatea decoreaza bradul de Crăciun imediat 
dupa Moș Nicolae, este minunat să împodobiți bradul împreună cu familia, în seara de Ajun. Indiferent de 
momentul sau ziua în care hotărâți săîmpodobiți bradul, faceți acest lucru împreună fără excepție, an de 
an. Implicați și copiii, nu doar laîmpodobirea bradului de Crăciun, ci și a întregii case. 

Una dintre marile bucurii ale Crăciunului este reprezentată, cu siguranță, de momentul în care 
micuții își primesc cadourile de la Moș Crăciun. Pot recita o poezie sau îi pot cânta un colind în schimbul 
cadourilor și îi pot oferi acestuia un pahar cu lapte și o prăjiturică. 

Unul dintre cele mai frumoase momente ale zilei de Crăciun este, fărăîndoială, așezarea întregii 
familii în jurul mesei. Tot ce ține de masa de Crăciun se poate transforma într-o tradiție de familie despre 
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care copilul săîși aducă aminte cu plăcere la maturitate. Masa de Crăciun în familie înseamnă, în primul 
rând, pregătirea ei. În funcție de vârsta copiilor, încearcați săîi implicațiși pe ei în organizarea mesei de 
sărbătoare.Gătitul reprezintă o activitate amuzanta și interesantă pentru copii, puteți face fursecuri în 
forme de sezon: brăduți, stele, Moș Crăciun, ghetuțe sau cadouri. Iar dacă sunteți cu adevărat adepții 
tradițiilor românești și obișnuiești să prepari cozonac, poți păstra puțin aluat din care copiii săîși modeleze 
proprii lor cozonăcei. Apoi, în ziua de Crăciun, trebuie neapărat să vă adunați toți în jurul mesei și să vă 
bucurați de magia Crăciunului. 

Am prezentat câteva activități pe care părinții le pot desfășura împreună cu copiii în preajma 
sărbătorilor de iarnă. 
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IMPORTANȚA  ACTIVITĂȚILOR  EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINTII 

Prof.înv. preșc. Dinu Ionela 
Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu  
-structura Grădinița cu P.P. nr.33 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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CRĂCIUNUL, UN SIMBOL AL FAMILIEI 

Prof.dr.ing. DINU Monica –Gabriela 
Colegiul Economic “Viilor”, București 

Din vremuri  străvechi, românii au păstrat  tradițiile cu sfințenie. Cu respect pentru tot ceea ce este 
dumnezeiesc. Și cum să nu fie mândri de tradiții? Cozonacul, toba, cârnații, fripturile….toate adunate și 
așteptate de întreaga familie. Obiceiurile nu stau numai în mâncare. Mâncarea este cea care însoțește 
cântecele- colindele și urările pentru an nou îmbelșugat, cu sănătate și prosperitate. Și oricâte gadget-uri 
am avea în zilele noastre, mesajele rămân aceleași. 
Familia este mereu implicată în transmiterea tradițiilor și sprijină activitățile frumoase, care se derulează 
în cadrul școlii.  

Un Crăciun românesc l-am petrecut alături de dragii mei elevi, când la liceu s-a organizat 
Crăciunul pe Mapamond. Atunci am ales România. Țin minte ca și cum ar fi fost ieri, freamătul 
pregătirilor, implicarea inimoasă a elevilor și a părinților, care i-a susținut în achiziția de produse, 
preparate. Știu că fetele au făcut sarmale și cozonaci. Da! Chiar ele. Iar băieții au fost cu pregătirea 
dansurilor. 

Au organizat totul foarte frumos, doar deveneau organizatori banqueting, și trebuiau să arate că și-
au însușit tehnicile de pregătire a unui eveniment. De la decorarea sălii, la alegerea preparatelor culinare, 
de la crearea momentului artistic, până la prezentarea în fața juriului și al părinților. Pot spune că atunci a 
fost examenul lor de atestat, de calificare. Au demonstrat că pot realiza împreună cu marea familie a școlii 
lucruri inimaginabile. Iar ei au devenit o familie… 
Dar să lăsăm imaginile să vorbească… 
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Și ce joc și voie bună a fost atunci, pentru că nu aveau griji. Era adolescența lipsită de griji. Era 
frumusețea anilor de liceu, care le-a dat o altfel de familie pentru viață.  
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13 zile pana la Craciun – idei de activitati pentru fiecare zi 

Profesor Dobra Daniela 
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, Rosiori de Vede, Teleorman 

Daca nu ti-ai faurit inca un calendar de Advent, astazi inca mai ai ragaz! 

Noi iti venim in ajutor cu minunate provocari pentru fiecare zi ce se scurge incetul cu incetul pana la 
Craciun. 

Nu lasa vremea sa treaca pe langa tine fara sa ai parte macar de un moment frumos si savuros dedicat tie. 

Ti-am pregatit cu mult drag o lista cu 13 idei de activitati frumoase pe care sa le cuprinzi in calendarul tau 
de Advent. 

13 idei de activitati 

1. Vizioneaza impreuna cu familia un film/desen animat de Craciun

2. Creeaza felicitari pentru cei dragi – e vremea sa reinviem o traditie ce s-a cam ratacit in timp si sa
daruim cuvinte frumoase cuprinse in aceste minunate carti postale. 

Cu cateva cartoane si diferite mici accesorii (hartii, margele, lana, nasturi etc) poti face o bucurie de suflet 
celor dragi.  

3. Decoreaza un borcan cu “bunatati” de sezon – intr-un borcan inghesuie cu creativitate nuci, conuri,
forme de turta dulce, crengute de brad, batoane de scortisoara, felii de portocala etc si astfel poti servi 
celor dragi “magie la borcan”. 

4.Creeaza un mic ornament din bucati de material – decupeaza cu grija bucati de material, de preferat
fetru, fie sub forma unui bradut ori a unei stelute. Coase cu grija “ramurile” si presara cu talent margele 
colorate. Decorul e realitate si activitatea de azi o amintire pe veci ramasa in sufletelul tau mic dar plin de 
iubire. 

5. Lustruieste-ti cu grija ghetutele si citeste o poeziei ori o poveste despre Mos Nicolae.

6. Bea o ciocolata calda si continua-ti ziua citind 3 poezii cu si despre anotimpul iarna.

7. Realizeaza o coronita de Craciun – ai nevoie de o baza din polistiren pe care o poti imbraca in lana
sau diferite accesorii. Creativitatea va fi tovarasa ta ce te va insoti in toata aceasta activitate pana la final. 

8. Realizeaza ornamente din pagini de ziar – decupeaza stele, oameni de zapada si creeaza ornamente
de poveste cu aer vintage, numai bune de asezat in bradutul tau de anul acesta. 

9. Deshidrateaza cateva felii de portocala

Cum se usuca felii de portocale? 
Pentru a face felii de portocale uscate nu veti avea nevoie decat de portocale, un cutit, rafturi de racire si 
cuptorul dvs.! 
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Preincalziti cuptorul la 200 de grade.Taiati portocalele in felii, de aproximativ 1 cm grosime. 
Folositi un prosop de hartie pentru a tampona pulpa portocalelor pentru a obtine cat mai mult lichid 
absorbit posibil. 
Asezati portocalele fie direct pe rafturile din cuptor, fie pe un raft de racire introdus in cuptor. 
Uscati feliile de portocale in cuptor timp de pana la 4 ore sau pana cand sunt complet uscate. 
Dupa ce ati terminat, lasati feliile pe raftul de racire sa se usuce si setati peste noapte. 

10. Pregateste cateva ornamente de sarbatori din feliile de portocala deshidratate.

11. Faureste un om de zapada din ce ai prin casa: haine, perne, jucarii etc.

12. Creeaza un bradut pufos intr-o farfurie din carton.

13. Dintr-o bucata de carton creeaza un simpatic renisor.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Institutor, Ene Gina 
 Școala Gimnazială ” Ion Heliade Rădulescu” Urziceni, jud. Ialomița 

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 anșcolar).

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. Înacest 
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. – Dezvoltareaeducaţieitimpurii, EdituraUniversităţiiBucureşti, Bucureşti, 2006 • CUCOŞ C-TIN
(coord.) – Pedagogie, EdituraPolirom, Iaşi, 2002  
• POTOLEA, DAN ŞI PĂUN EMIL, (coord), Pedagogie. Fundamentăriteoreticeşidemersuriaplicative,
EdituraPolirom, Iaşi, 2002  
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Importanța activităților educative în parteneriat cu părinții. 
Parteneriatul școală-familie. 

Prof. înv. primar Enache Mihaela 
Școala Gimnazială Filiași 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare şi participare, în 
care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai ales, educarea unei gândiri productive 
şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a 
creativităţii, precum şi a formării atitudinii, a capacităţiişi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţăşi 
implicare.  

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă specializare, întrucât 
lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra generaţie – care înglobează speranţa, 
conştiinţaşi viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul 
sclavul roboţilor, oricât se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcoliişi a familiei, el să 
rămână o fiinţă suficient de raţionalăşi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşteşi se 
dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui parteneriat 
„de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de valori, atitudini şi 
comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, 
reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o coordonare permanentă a 
întregii echipe de constructori, aşaşi personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine 
sudat între şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul familial 
primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, 
regulile şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în măsură să 
determine elevul să cunoască, să înţeleagăşi să aplice aspectele formative legate de valori precum 
respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi 
mai ales să reducă cât mai mult traseul de la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel 
superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şisituaţiile ce ţin de  
integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune.  

Parteneriatul trebuie să se bazeze pe: 
 Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor;
 Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului;
 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale;
 Precizarea rolului asumat de diferite instituţiişi categorii de persoane;
Beneficiile parteneriatului: 
 Cele două instituţiiîşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă;
 Îşiîmbogăţescşiîşi aprofundează reprezentările şinoţiunile morale;
 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale;
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 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şiinformaţiişi prin sistematizarea şi
interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor unei mânuiri dezinvolte a acestor
date;

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, formării unei
mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de muncă şicreaţia proprie, faţă de
rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora;

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să vibreze în contact cu
arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative;

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanseloreducaţionale, pentru toţi elevii;
 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară;
 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţaşi comunicarea;
 Încurajează iniţiativaşi participarea;
 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea;
 Armonizează condiţiile specifice ale unităţiişcolare cu exigenţele sociale, de ordin general.
Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 
 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală;
 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţiaşi, în particular, în raport cu evoluţia

propriilor copii;
 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor;
 Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate;
 Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale.

În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionareaunităţii de învăţământ cu
comunitatea, Şcoala Gimnazială Filiași a iniţiatşi organizat programul tematic „Săptămâna 
părinţilor”având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între şcoală, familie şi comunitatea locală, 
evidenţiereapotenţialului uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările 
şi nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse 
educative. 

Programul complex al „Săptămânii părinţilor”antrenează întregul colectiv didactic, elevii, 
părinţiişiexperţi din diverse domenii de interes pentru comunitatea şcolii, la activităţidesfăşurate în şcoală, 
la locul de muncă al părinţilor, în spaţii publice arădene. Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin 
confecţionarea de invitaţii, scrisori de mulţumire dar şi prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai 
călduros. 

Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în bancă şi în pauze 
alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a participa la o gamă variată de 
activităţiextracurricularedesfăşurate de-a lungul întregii săptămâni – lectorate şi consiliere, vizite la locul 
de muncă al părinţilor, ateliere pentru activităţi practice/ aplicative comune pentru copii şipărinţi, 
implicarea acestora în activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa 
personală sau a comunităţii, activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, excursii. 

Bibliografie 
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2. -  Institutul de Științe ale Educației, Management educațional pentru instituțiile de învățământ.
Parteneriat și implicare comunitară, București, ISE-MEC, 2001; 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Institutor, Ene Gina 
 Școala Gimnazială ” Ion Heliade Rădulescu” Urziceni, jud. Ialomița 

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 anșcolar).

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. Înacest 
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:  
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• POTOLEA, DAN ŞI PĂUN EMIL, (coord), Pedagogie. Fundamentăriteoreticeşidemersuriaplicative,
EdituraPolirom, Iaşi, 2002  
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Prof. înv.  primar, Farcaș Viorica Adina 
Şcoala Primară Avram Iancu, com. Vârfurile, jud. Arad 

,,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 furtunăşi 
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 

Prin activităţile de parteneriat cu părinţii, ne asigurăm un sprijin în propria activitate, o educaţie 
solidă a copilului, iar prezenţa familiei în cadrul școlii va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum, parteneriat denumit 
“Împreună pentru viitorul nostru”.  

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare. Ca obiective majore ale acestui parteneriat aşa minti: formarea părinţilor în 
spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea 
personală a copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare 
sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către 
părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea 
părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, 
de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite  cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă a 
pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă  de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi 
poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doileamediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 
În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte” ale elevilor și cele ale 
noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul, ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are 
înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere ”punctele slabe” pe care vrem să le îndreptăm (ce nu știe elevul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive 
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(discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea îngrup a unor probleme, efectuarea de experiențe) 
asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale (excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților. 

Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă” și democratică formă de 
colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și 
de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a 
părinților într-un parteneriat  real,  prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți, 
adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, 
de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativși a 
pozițieipe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

Bibliografie: 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC - G.P.P 
PROF. ÎNV. PREȘC. FEIER MARIANA 

Se vorbește tot mai mult despre o „pedagogie a trăirilor”, orientată spre cooperare şi participare, în 
care prioritară nu mai poate rămâne asimilarea informaţiei, ci, mai ales, educarea unei gândiri productive 
şi posibilitatea de adaptare continuă la situaţii noi, ca o consecinţă a mobilităţii intelectuale şi a 
creativităţii, precum şi a formării atitudinii, a capacităţii şi a comportamentelor. Pentru atingerea acestui 
deziderat, e nevoie de un demers complex, de multe resurse materiale şi umane, de competenţă şi 
implicare. 

Chiar dacă educatorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă specializare, întrucât 
lucrează cu cea mai de preţ materie primă a unui popor – tânăra generaţie – care înglobează speranţa, 
conştiinţa şi viitorul, el nu va putea face faţă singur acestui măreţ obiectiv. Oricât de mult va deveni omul 
sclavul roboţilor, oricât se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a şcolii şi a familiei, el să 
rămână o fiinţă suficient de raţională şi de afectivă, încât în mediul educaţional în care trăieşte şi se 
dezvoltă, să triumfe valorile. 

Pentru ca activităţile educative să fie cât mai eficiente, este nevoie de realizarea unui parteneriat 
„de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze o schimbare de valori, atitudini şi 
comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: decidenţii, oameni ai şcolii, familii, elevi, 
reprezentanţi ai instituţiilor. 

Aşa cum o construcţie nu se poate desăvârşi decât printr-o implicare şi o coordonare permanentă a 
întregii echipe de constructori, aşa şi personalitatea copilului nu se poate contura fără un parteneriat bine 
sudat între şcoală și familie, în care cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul familial 
primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism şi contagiune directă, şcoala îi oferă cultura, 
regulile şi normele menite să-i desăvârşească personalitatea. 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie va fi în măsură să 
determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum 
respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi 
mai ales să reducă cât mai mult traseul de la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel 
superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  
integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. Parteneriatul trebuie să se 
bazeze pe: 

● Precizarea axului valoric, care trebuie să direcţioneze eforturile partenerilor;
● Elaborarea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului;
● Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale;
● Precizarea rolului asumat de diferite instituţii şi categorii de persoane;
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Beneficiile parteneriatului: 

● Cele două instituţii îşi cunosc mai bine nevoile şi ofertele, acţionând în consecinţă;
● Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale;
● Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale;
● Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin sistematizarea şi

interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor unei mânuiri dezinvolte a acestor
date;

● Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, formării unei
mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de muncă şi creaţia proprie, faţă de
rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora;

● Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să vibreze în contact cu
arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative;

● Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii;
● Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară;
● Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea;
● Încurajează iniţiativa şi participarea;
● Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea;
● Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de ordin general.

Este necesară înlăturarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

● Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală;
● Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în raport cu evoluţia

propriilor copii;
● Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor;
● Problemele severe cu care se confruntă unele familii defavorizate;
● Restricţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale.
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SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ȘI IMPORTANȚA LOR 

PROF. GAFIȚA ROXANA 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1, LUGOJ 

La începutul iernii, când hambarele sunt pline de roade, când păsările călătoare sunt plecate în 
ţările calde şi porneşte ninsoarea viscolită, simţim cu toţii, de la mic la mare, apropierea sărbătorilor de 
iarnă. 

Obiceiurile legate de sărbători fac parte din cultura tradiţională a neamului nostru. Acestea ţin de 
conştiinţa poporului român, deoarece exprimă înţelepciunea populară a acestui neam, sunt esenţe ale 
bogăţiei noastre spirituale. 

Timp de o lună (6 decembrie- 6 ianuarie) se desfăşoară sărbătorile de iarnă, cu daruri, mese, 
tradiţii şi urări. 

Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea Postului 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. 

Sărbătorile şi obiceiurile populare, grupate în preajma solstiţiului de iarnă (20 decembrie - 7 
ianuarie), 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. 

Un  obicei foarte cunoscut este „tăierea porcului”. În unele zone ale ţării, porcul se taie de Ignat, 
adică în 20 decembrie. În această zi, se prinde şi se înjunghiază porcul, se pârleşte, se jupuieşte şi se 
prepară carnea pentru sărbătorile de iarnă. Se zice că porcul care n-a fost tăiat în această zi nu se mai 
îngraşă, căci şi-a văzut cuţitul. 

Când Dumnezeu a hotărât să izbăvească lumea din păcat a trimis pe îngerul Gavril în cetatea 
Nazaret, la Fecioara Maria. Şi intrând îngerul la ea, i-a spus că a fost aleasă de Dumnezeu să nască pe 
Iisus, Fiul Său. 

Feciora Maria şi Iosif, logodnicul ei, au plecat din Nazaret spre Betleem. Când au ajuns la 
Betleem, se înnoptase. Casele erau pline de oameni. S-au adăpostit într-o peşteră de la  marginea 
Betleemului. 

În liniştea nopţii sfinte, Fecioara Maria a născut pe Iisus Hristos. Nu departe de peşteră se aflau 
nişte păstori. Deodată, o lumină puternică coborî din cer şi un înger al Domnului stătu lângă ei. Deodată 
s-a văzut o oaste îngerească, lăudând pe Dumnezeu. După ce a plecat îngerul de la păstori, aceştia, 
bucuroşi de ceea ce aflaseră, au mers în mare grabă la Betleem. Au intrat în peşteră şi au găsit acolo pe 
Maica Domnului. S-au întors apoi cu mare bucurie la turmele lor, vestind tuturor ce aflaseră de la înger şi 
ce vazuseră cu ochii lor în peşteră. Această bucurie o trăim si noi, creştinii, în fiecare an, pe 25 
Decembrie, când sărbătorim Naşterea Domnului sau Crăciunul. 

Obiceiul cel mai iubit de copii, datina Bradului de Crăciun, este o practică veche, pe care unii o 
consideră chiar mai veche decât creştinismul şi care simbolizează „pomul vieţii”. Cei care îi atribuie o 
semnificaţie creştină spun că bradul este „pomul cunoaşterii binelui şi răului”, împodobirea acestuia cu 
mere roşii amintind de păcatul originar. De altfel, aşa a fost consemnat istoric primul brad împodobit 
despre care vorbesc documentele: în anul 1605 a fost înălţat la Strasbourg, într-o piaţă  publică, un brad 
împodobit cu mere roşii. Această tradiţie germană a cucerit rapid Europa, dar şi America şi restul 
continentelor, prin intermediul coloniştilor care au populat Lumea Nouă. 

În zilele noastre, în ajunul Crăciunului, în fiecare casă se împodobeşte câte un brad (cu beteală, 
globuri, figurine, ghirlande, bomboane, artificii şi lumânări sau beculeţe). 

Noaptea, Moş Crăciun aduce daruri pe care le pune sub brad, dar numai celor care au fost 
ascultători. 

Cele mai răspândite şi mai fastuoase tradiţii 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 
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(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. An de 
an, Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului este însoţită de cele mai frumoase datini şi credinţe. Cel mai 
frumos obicei este colinda. Colindele de Crăciun sunt cântecele prin care copiii, tinerii şi maturii 
întâmpină pe Hristos pe pământ şi oglindesc viaţa zbuciumată a Mântuitorului, de la naştere până la 
răstignire. 

Grupurile de colindători sunt primele semne ale Sărbătorii Naşterii Domnului, pornind din casă în 
casă, cu o traistă încăpătoare pe umăr, pentru a le ura gazdelor fericire, sănătate şi prosperitate. 
Colindătorii vestesc Naşterea Domnului, primind pentru urări cozonac, prăjiturele, covrigi, nuci, mere şi 
chiar colăcei, pe care gospodinele le pregătesc înainte cu mult timp. 

Începând cu noaptea de 23 spre 24 decembrie, de la miezul nopţii şi până la revărsatul zorilor, 
uliţele satelor răsună de glasul micilor colindători. În oraşe, întâlnim colindători odată cu lăsarea serii şi 
până în miez de noapte. 

În unele locuri, în noaptea Cracinului întâlnim şi cântarea religiosă, cunoscută sub numele de 
Vicleimul sau Irozii. Acest teatru religios înfăţisează povestea celor trei magi, care au zărit pe cer steaua 
prevestitoare a Naşterii Domnului, aducându-l în scenă pe Irod. Acesta a poruncit uciderea pruncilor, 
pentru a nu-şi pierde împărăţia. Irod cel straşnic este urmat de crai, după care vin îngerul, călugărul, 
ciobanul şi ostaşii. 

Vicleimul a apărut la noi pe la sfârsitul secolului al XVIII-lea. Originea lui este apuseană şi se 
leagă de misterul celor trei magi ai evului mediu. Introdus de timpuriu în Germania si Ungaria, a pătruns 
la noi prin saşii din Transilvania. Din prima formă a Vicleimului, prezentarea magilor şi dialogul lor, s-au 
dezvoltat pe rând, prin activitatea micilor cărturari, trei tipuri principale în cele trei mari ţinuturi: 
Muntenia, Moldova şi Ardeal. 

Alături de partea religioasă a Irozilor, s-a dezvoltat mult timp, poate chiar şi astăzi, partea profană, 
jocul păpuşilor. Într-o cutie purtată de doi băieţi este înfăţişată grădina lui Irod şi o parte din piaţa 
oraşului. Moş Ionică, îngrijitorul curţii şi o paiaţă dau naştere la o serie de scene care satirizează 
întâmplări şi obiceiuri prin care sunt ridiculizaţi hoţii, fricoşii ori femeile ce se sulemenesc. Vechi de tot, 
teatrul păpuşilor a fost o petrecere plăcută chiar în palatele Domnitorilor ţării. 

Jocul „caprei” (uciderea, bocirea, înmormântarea, învierea) este la origine 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 se poate închide sau deschide, dar mai ales se 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. 

Cea mai amplă ceată o are „capra” moldovenească, care a grupat, în jurul nucleului principal de 
personaje, un număr impresionant de „mascaţi”. În această componenţă, cetele parcurg întreaga aşezare 
sătească, din casă în casă, „capra” fiind jucată pentru a aduce noroc şi belşug. 

Asemănător cu „Capra” este obiceiul de a umbla cu „Ursul”, această datină avându-şi originea 
într-un cult geto-dac, ce urmărea fertilizarea şi purificarea solului şi a gospodăriei. 

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: „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 îl 
aţâţă prin strigături. 

La sfârşit, toţi le urează gazdelor multă sănătate, fericire, recolte bogate, mese îmbelşugate şi „La 
mulţi ani”. 
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Între Crăciun şi Bobotează, colindătorii umblă cu „steaua”, un obicei vechi şi cu multe 
semnificaţii duhovniceşti. Luminoasă şi lucrată cu meşteşug, steaua este compusă din speteze de brad 
îmbrăcate cu hârtie albă, iar înăuntru se află aprinsă o lumânare. Se vede înfăţişată ieslea în care s-a 
născut Iisus Hristos, dar şi Maica Domnului, pruncul, cei trei magi şi păstorii. Fiecare colţ al stelei are 
câte un clopoţel. 

Cântecele de stea româneşti provin din diferite surse: fie din lumea bizantină ortodoxă, fie din 
tradiţia bisericii medievale catolice sau din creaţiile culturale ale neamului nostru. 

Cei care umblă cu steaua cântă colinde religioase inspirate din viaţa Mântuitorului, trecând pe sub 
fereastra unde străluceşte lumina. 

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.  

Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la elemente 
fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiul de a merge cu pluguşorul contribuie la veselia generală a 
Sărbătorilor de Anul Nou, pluguşorul colorează desfăşurarea acestei sărbători cu acele elemente care 
ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului nostru. 

Pluguşorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de copii intră 
din casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care pocnesc, buhaie, clopoţei şi tălăngi. 

Sorcova este obiceiul conform căruia, în dimineaţa zilei de 1 Ianuarie, copiii, dar şi cei mari, merg 
şi seamană, 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”. 

Colindatul sau uratul pe la case constituie un obicei străvechi, desigur precreştin, dar care, în timp, 
a ajuns să facă, s-ar zice, casă bună cu creştinismul. Cântecele respective atrag norocul sau 
binecuvantarea asupra oamenilor şi gospodarilor, pentru tot anul care urmează. Atât Pluguşorul, cât şi  
Sorcova, simbolizează înnoirea anului. 
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JOCUL DIDACTIC 

Prof. inv. Primar Ghica Elena Doina 
Colegiul National ”TraianDoda” Caransebes, Caraş-Severin 

Jocul a fost, este și va fi o prezență permanentă în viața oamenilor, o realitate care a depășit de mult 
granițele de vârstă. Jocul este un fenomen de cultură și civilizație multidimensional. Termenul de 
,,didactic” asociat celui de joc accentuează latura instructiv-educativă activităţii care devine, în mod 
necondiţionat, parte integrantă a acestuia şi se concentrează printr-un volum mare de cunoştinţe, de 
acţiuni obiectuale şi mintale pe care le solicită. Indiferent de etapa de vârstă la care este utilizat, jocul 
didactic favorizează atât aspectul informativ al procesului de învăţământ cât şi aspectul formativ al 
acestuia. Rolul şi importanţa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de asimilare, fixare 
şi consolidare a cunoştinţelor, iar datorită caracterului său formativ influenţează dezvoltarea personalităţii 
copilului. 

Jocul didactic este un important mijloc de educaţiei ntelectuală care pune în valoare şi antrenează 
capacităţile creatoare ale şcolarului. El este folosit pentru cunoaşterea realităţii pe o cale mai accesibilă, 
deoarece copiii descoperă unele adevăruri noi pentru ei, angajându-se în eforturi de gândire ce le 
oferăsatisfacţii. Ei sunt participanţi nemijlociţi la propria formare şi, antrenaţi în joc, sunt capabili să 
depună eforturi mari pentru îndeplinirea sarcinilor date. Totodată, jocul didactic contribuie la 
dezvoltarea judecăţii, memoriei, atenţiei, spiritului de observaţie, la cultivarea obişnuinţei cu munca 
intelectuală şi cea independentă. El constituie un mijloc şi un procedeu deosebit de valoros de 
acumulare de noi cunoştinţe, de echilibrare a procesului de învăţare şi a activităţii de joc, putându-se 
desfăşura atât în cadrul activităţilor libere, cât şi încadrul celor comune. Este un prilej de a completa 
unele lacune, de a asimila şi de a folosi cunoştinţe noi. 

Jocul didactic, ca activitate, se poate organiza cu succes la toate disciplinele de învăţământ, iar ca 
metodă, adică „o cale de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ”, în orice moment al 
lecţiei. Conceperea jocului ca metodă de învăţare, scoate mai mult în evidenţă contribuţia lui în educarea 
copilului şcolar. 

Jocul, în special cel didactic, angajează în activitatea de cunoaştere, cele mai importante procese 
psihice, având în acelaşi timp, un rol formativ şi educativ. Lecţiile desfăşurate în totalitate prin joc, cât şi 
cele înviorate cu jocuri didactice susţin efortul elevilor, menţinându-i mereu atenţi şi reducând gradul de 
oboseală. În joc se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, competiţia, corectitudinea, disciplina, precum 
şi spiritul de cooperare, de viaţă în colectiv şi de comportare civilizată. Datorită caracterului său formativ, 
jocul influenţează dezvoltarea personalităţii elevului. 

Prin jocul didactic le cultivăm elevilor dragostea pentru studiu, le stimulăm efortul susţinut şi îi 
determinam să lucreze cu plăcere, cu interes, atât în oră, cât şi în afara ei. Utilizându-l frecvent în 
activităţile de la clasă, îmbinând ineditul cu plăcutul, am constatat că activitatea devine mai interesantă, 
mai atractivă, şi după cum remarcă psihologul american, Jerome S. Bruner: „Jocul constituie o 
admirabilă modalitate de a-i face pe elevi să participe activ la procesul de învăţare. Elevul se găseşte 
aici în situaţia de actor, de protagonist şi nu de spectator, ceea ce corespunde foarte bine dinamismului 
gândirii, imaginaţiei şi vieţii lui afective, unei trebuinţe interioare de acţiune şi afective, unei trebuinţe 
interioare de acţiune şi afirmare”. 

Jocul didactic reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, buna 
dispoziţie şi bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală, estetică, fizică a 
copilului. Metoda jocului didactic poate fi utilizată cu succes în vederea atingerii celormai diverse 
obiective fundamentale, în diverse tipuri de activităţi didactice şi înorice moment al lecţiei: de captare a 
atenţiei,  de predare, de asimilare, de consolidare şi fixare, de asigurare a feed-back-ului, de recapitulare, 
de evaluare.  

În alegerea tipului de joc didactic trebuie să se ţinăcont de: scopul urmărit şi obiectivele operaţionale 
propuse, condiţiile specifice de lucru şi sarcinile de rezolvat. Antrenarea elevilor înşişi în conceperea de 
jocuri didactice constituie pentru ei un exerciţiu foarte util, iar pentru cadru didactic „o eficientăprobă de 
evaluare”. 
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Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un 
cadru instituţionalizat dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele carcateristice ale acestei 
forme de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la 
stabilirea a ceea ce se va învăţa şi se va inteprinde, rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluări.  

Activităţiile extracurriculare 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 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.  

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 decâtcele din procesul de învăţare şcolară. 

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. 

Jocul este o activitate specific umană, fiind una din variatele activități ale oamenilor și în strânsă 
interdependență cu acestea, fiind determinat de celelalte activități și determinându-le pe toate acestea, 
învățarea, munca și creația neputându-se realiza în afara jocului, după cum acesta nu ar putea exista fără a 
fi purtătorul principalelor elemente psihologice de esență neludică ale oricarei ocupații specific umane. 

Bibliografie: 

1. Cucoş, C., Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2021.
2. Dulamă, M., Modele, strategii şi tehnici didactice activizante, Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2020-.
3. Cerghit, I., Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti,1997.
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ACTIVITĂŢILE  EXTRAŞCOLARE - 
UN ALT  FEL DE A  ÎNVĂŢA  AL TINEREI  GENERAŢII 

Gîrd Cristina - Şcoala Gimnazială Sadova, Dolj 

Motto : 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi...să-i învăţăm să    se adapteze.” 

      (M. Montessori) 

În organizarea ei actuală ,şcoala românească a deschis perspective dintre cele mai diverse 
formării tinerelor generaţii. Depăşind, uneori mai greu, alteori mai uşor, reticenţa acelor semeni- părinţi 
sau dascăli –care vedeau în activităţile extracurriculare şi extraşcolare doar o modalitate inoportună de a-i 
scoate pe elevi din rutina învăţării zilnice , învăţământul zilelor noastre acordă din ce în ce mai multă 
atenţie activităţilor extraşcolare şi extracurriculare menite a dezvolta personalitatea elevului. 

Desfăşurate  fie sub forma unor cercuri specializate pe discipline, fie sub forma unor excursii 
tematice, expoziţii, a unor vizite la case memoriale, etc, activităţile extraşcolare oferă fiecărui elev 
posibilitatea de a se regăsi sau de a-şi descoperi rolul ,de a înţelege că viaţa poate căpăta şi alte valenţe 
decât cele din procesul obişnuit de învăţare şcolară.  

Importanţa acestui gen de activităţi se concretizează în faptul că prin ele se identifică şi mai 
ales se cultivă corespondenţa dintre aptitudini şi talente ,se stimulează comportamentul creativ al elevului 
în diferite domenii. 

Este adevărat că în ultimii ani conceptul de activitate extraşcolară se identifică din ce în ce 
mai des cu conceptul de Şcoală Altfel , program rezervat acelei săptămâni din calendarul şcolar când, 
lăsând la o parte programe, materii , teme sau sarcini de învăţare, elevii se antrenează în activităţi care, nu 
numai că le fac o reală plăcere, dar s-au şi dovedit în acelaşi timp a reprezenta o metodă eficientă şi 
relaxantă de a (se)educa. Se întâmplă acest lucru probabil pentru că , în afara acestei săptămâni –
programate în cadrul fiecărei şcoli încă de la începutul anului şcolar-curricula mult prea încărcată permite 
prea puţin – mai ales la clasele de gimnaziu şi liceu – organizarea activităţilor extraşcolare şi 
extracurriculare în dauna programului şcolar cotidian. Astfel s-a ajuns ca Şcoala Altfel să reprezinte de 
cele mai multe ori singura oportunitate de desfăşurare a acestui gen de activităţi.Asta doar dacă 
ingeniozitatea dascălului şi disponibilitatea copiilor nu găseşte „portiţe” să strecoare şi în restul anului 
vreo activitate extracurriculară menită a scoate elevul din rutina şcolară. 

Preluată din Occident şi implementată la noi cu rezultate din ce în ce mai bune ,Şcoala Altfel 
oferă tuturor elevilor oportunitatea de a descoperi şi de a învăţa lucruri practice pe care cel mai adesea 
manualele nu le conţin , de a vizita instituţii, de a viziona spectacole de teatru şi filme sau de a se implica 
ei înşişi în proiecte educaţionale deosebit de interesante. 

Pornind tocmai de la aceste convingeri am încercat în activitatea mea de diriginte al unor 
elevi din ciclul gimnazial ca fiecare Săptămână Altfel a anului şcolar să o fac să vină cu noi activităţi (de 
la excursii pe diferite trasee la proiecte şi parteneriate,etc) la care să participe cu plăcere. Impulsionată şi 
de dorinţa lor de a călători şi de a fi protagoniştii cât mai multor activităţi inedite ,pe măsura interesului 
lor, am realizat de-a lungul anilor o varietate de astfel de activităţi extraşcolare ce se pot constitui în 
exemple de bune practici.Mă opresc în continuare asupra câtorva dintre ele. 

Porţi spre viitor a fost numele pe care l-am dat unei interesante activităţi extraşcolare desfăşurate pe 
vremea când una dintre generaţiile de elevi pe care o coordonam în calitate de diriginte se afla în pragul 
alegerii unui drum pentru viitor. Atunci, în parteneriat cu Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” 
Sibiu am organizat o activitate de planificare a carierei în cadrul căreia elevilor li s-a oferit oportunitatea 
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de a asista la demonstraţii practice ,la exerciţii de operaţiuni similare celor desfăşurate în teatrele de 
război şi de a analiza pe viu echipamentul din dotarea armatei române. Acest gen de activitate le-a deschis 
unor elevi perspectivele unei cariere militare pe care au şi urmat-o  câţiva ani mai târziu. 

Pentru cei dornici de lectură dar şi cu multe idei practice  am ales proiectul derulat în 
colaborare cu Casa Corpului Didactic Sibiu şi intitulat CDIdei în cărţi. Pornind de la un aspect regăsit 
într-o carte aleasă de ei , elevii au realizat din materiale ecologice o machetă a Războiului din Troia. 
Prezentarea proiectului a avut loc în cadrul Concursului CDIdei în cărţi, elevii având astfel posibilitatea 
de a-şi valorifica talentele artistice şi îndemânarea şi fiind răsplătiţi cu premii. 

                Trebuie să recunoaştem însă că ,dintre toate activităţile extraşcolare preferatele copiilor rămân 
excursiile . Dincolo de rolul lor reconfortant , excursiile reprezintă o reală oportunitate de însuşire de 
către elevi a unor experienţe sociale , de îmbogăţire a orizontului cultural şi ştiinţific, de dezvoltare a 
sentimentului aparteneţei la colectivitatea din care fac parte.Acestea  au fost premisele pe care le-am luat 
în calcul în programarea activităţilor din Săptămâna Altfel, când am avut grijă ca ele să cuprindă şi o 
excursie de o zi sau chiar de două zile pe cărările patriei. 

Excursiile făcute cu elevii le-au dat acestora şansa de a cunoaşte personalităţi şi locuri despre 
care doar auziseră .În felul acesta l-am vizitat la el acasă pe Brâncuşi cu a lui Coloană a Infinitului , am 
ascultat plânsetul legendar al Anei lui Manole la Curtea de Argeş , locul unde mitul se întâlneşte cu 
istoria şi am admirat frumuseţea Cazanelor Dunării într-o memorabilă plimbare cu vaporaşul pe bătrânul 
fluviu. 

Când am vrut să închidem în veşnicie copilăria , ne-am oprit la Humuleşti , la bojdeuca lui Ion 
Creangă .Acolo am sorbit cu nesaţ poveştile depănate cu talent de un alt Creangă , al timpului nostru 
,muzeograful păzitor al vremurilor de altădată şi care, într-o dulce limbă moldovenească ne-a reamintit de 
o copilărie trăită în preajma „Ozanei cea frumos curgătoare”, în cele mai modeste condiţii ,dar cu toate
acestea atât de fericită. 

Sunt doar o mică parte din activităţile care ne-au permis să vedem că şcoala poate fi altfel, mai 
atractivă , deschisă creativităţii şi activităţilor recreative şi în acelaşi timp instructive. 

Deşi primită cu reţinere în momentul introducerii ei în structura anului şcolar ,Şcoala Altfel şi-
a dovedit în timp utilitatea, dezvoltând personalitatea copilului în cele mai distractive moduri şi cu 
rezultate imediate : integrarea în grup ,dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a abilităţilor de cooperare , 
receptivitatea faţă de părerile celor din jur , încrederea în forţele proprii şi în capacitatea de a lua decizii . 

Dacă fiecare dascăl înţelege cu adevărat menirea acestui program planificând activităţi care 
nu numai să facă plăcere celor cărora li se adresează , dar să se şi realizeze în funcţie de dorinţele ,de 
preferinţele lor ,de interesele lor, atunci se poate constata că elevul se autodisciplinează supunându-se de 
bună voie regulilor şi asumându-şi responsabilităţi. 

Şi tot despre responsabilizare este vorba atunci când ne propunem să atragem copiii spre 
activităţile de voluntariat .O activitate cu atât mai recomandabilă cu cât poate fi desfăşurată în orice 
moment al anului şcolar .De ce i-am atrage pe elevii noştri în astfel de activităţi exraşcolare? Răspunsul 
este simplu. Pentru a le oferi şansa de a se asigura ei înşişi că lumea se îndreaptă în direcţia dorită de ei. 

În discuţiile purtate cu elevii pe această temă am putut constata deschiderea lor spre acest 
domeniu. Am înţeles că ei nu percep voluntariatul ca pe o muncă sau ca pe un efort nerăsplătit financiar 
ci. ,din contră, ca pe un act cu semnificaţii mult mai profunde , ca pe o investiţie emoţională în propria 
persoană  şi în ceilalţi.  

Am avut astfel plăcuta surpriză să descopăr un lucru pe care nu-l cunoşteam anterior :că un 
grup de fete inimoase din clasă desfăşoară de câţiva ani o activitate de voluntariat la Fundaţia UCOS din 
Sibiu unde, pe parcusul a câtorva ore pe săptămână vin în sprijinul copiilor cu deficienţe fizice sau 
locomotorii (se joacă cu ei, le spun poveşti, îi ajută în exerciţii diferite de recuperare). Acest detaliu mi-a 
dat ideea organizării unei vizite împreună cu toţi copiii din clasă la sediul UCOS Sibiu , unde am avut 
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prilejul să cunoaştem şi o parte din rezultatele acestor inimoase fete.Am învăţat împreună cu ele una 
dintre cele mai preţioase lecţii de viaţă şi anume că putem să dăruim atât cât ne permitem şi asta nu doar 
la nivel material , ci oferind din timpul nostru persoanelor care au nevoie de noi. 

Experienţa de diriginte mi-a demonstrat că acei copii care sunt obişnuiţi de la vârste fragede să 
dăruiască altora din puţinul lor cunosc şi conştientizează mai uşor satisfacţia pe care un astfel de gest ţi-o 
poate aduce . Au cunoscut-o şi elevii mei când , la iniţiativa câtorva părinţi din clasă ,au donat jucării şi 
obiecte de vestimentaţie unei Case de Copii din judeţ .În acel an un mulţumesc însoţit de un zâmbet pe 
chipul acelor copii au fost pentru elevii mei mai valoroase decât orice altă posibilă răsplată.Şi dacă până 
atunci aşteptau cu nerăbdare acel moment din an când se făceau schimburi de cadouri , de atunci aceste 
mici cadouri făcute colegilor au dobândit o destinaţie precisă şi mult mai utilă. 

Orice formă ar căpăta, voluntariatul rămâne aşadar o activitate interesantă ,atractivă, demnă  
de a fi promovată şi desfăşurată ca un exemplu de bune practici. 

Activităţile extraşcolare sunt, în concluzie ,o modalitate altfel de a educa elevii ,de a-i ajuta 
să-şi însuşească aspecte de viaţă pe care nu le deprind de acasă , de a-şi deschide orizonturi şi , nu în 
ultimul rând ,un mijloc de consolidare într-un cadru nonformal a relaţiei profesor –elev.În timp ele se vor 
transforma în amintiri de neuitat din anii de şcoală,dar şi în experienţe oricând valorificabile pe drumul 
vieţii. Succesul activităţilor extraşcolare depinde însă în primul rând de talentul dascălului de a le 
planifica şi de a le promova, punând în practică idei ale elevilor ,dar şi posibilităţile şi resursele de care 
dispune clasa. 

   Bibliografie :   
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   Arhiva personală. 
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Tradiții de iarnă în ZonaOlteniei 

Propunător:Prof.înv.preșcolar: Goagă Silvia Loredana 
Școala Gimnazială ”BarbuIonescu” Urzicuța - G.P.N. Urzica Mare 

Specialitatea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

Sărbătorile iernii sunt aproape,  iar o dată cu ele se trezesc la viață atât obiceiurile cât și tradițiile 
bine păstrate din generații în generații. În puterea unui popor stau la loc de cinste datinile, obiceiurile și 
sacralitatea. Înzona Olteniei, mediul rural păstrează, încă, cu sfințenie obiceiurile iernii care dau o parte 
însemnată a unicității țării noastre. 

1.Scormonitul focului – constituie un obicei care este întâlnit în satele oltenești în Ajunul
Crăciunului. Înjurul focului se adună membrii familiei și, pe rând, dau cu un baț în foc spunând: 

"Bună dimineața lui Ajun 
Că-i mai bună a lui Crăciun 
Într-un ceas bun 
Oile lânoase 
Vacile lâptoase 
Caii încurători 
Oameni sănătosi 
Să se facă bucățele, porumbul, grâul." 

2.Colindatul: - Înaceastă zonă sunt prezente diferite colinde specifice, însă cele mai cunoscute răman
“Steaua” și “Plugul cel mare”. 

“Steaua” – este o  tradiție veche care se practică din Ajunul Crăciunului până la ivirea zorilor.  
Ceata de colindători estea lcătuită din patru copii, care au roluri diferite: un copil tine 

steaua, unul adună banii, unul nucile și covrigii, iar alții țin sacul și bătul. 
 “Plugulcel mare” – este obiceiul Anului Nou. Este organizat de tinerii satului și condus de cel mai viteaz 
dintre ei care era însărcinat în a duce plugul de coarne și a spune urarea. Ceata este compusă din 12 băieți 
și mergeau doar la familiile bogate ale satului. 

3.Aflarea ursitului: - Legendele spun că de Anul nou fetele nemăritate își pot afla ursitul dacă
îndeplinesc anumite ritualuri: numărau și legau cu ochii închiși al zecelea par din gard , urmând ca a doua 
zi să vadă  cum este parul pentru a știi cum arată ursitul. Dacă parul era unul drept viitorul ursit aveasă fie 
un bărbat frumos, dacă parul era scorojit vor avea un bărbat urât, iar dacă era plin cu noduri, atunci vor 
avea un soț înstărit. 

4.Moșii de Crăciun: - un obicei străvechi practicat în ziua de Ajun și de Crăciun. Dimineața,
femeile pleacă la cimitir pentru a tămăia mormintele, apoi se întorc acasa , scot colacii care sunt la copt și 
îi pun la masa. Pe fiecare colac vor pune un ou și o lumânare trimițându-le apoi prin vecini. 

Consider că este benefic să fim conștienți și să ducem mai departe tradițiile care ne definesc ca și 
popor, iar generațiile care vin după noi să învețe cât este de important să iubești ceea ce ești, împrejurul 
tău și să ocrotești ceea ce ai în momentul de față pentru a nu se risipi toate eforturile înaintașilor nostri. 

Suntem un popor puternic prin istorie și tradiții, empatic, plin de viata și voie bună, iar cu aceste 
caracteristici putem privi demni în fața și pregăti generațiile următoare care vin în urma noastră. 
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ŞCOALĂ-FAMILIE. UN PARTENERIAT REAL  
ÎN BENEFICIUL COPILULUI 

Prof. GOGOI  DANIELA  IULIANA 
Liceul Tehnologic „Anghel  Saligny” Roșiorii de Vede 

Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. 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. 

Evoluţia societăţii româneşti marcată de o tranziţie prelungită către ceva care nu este clar, 
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.

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.  

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 
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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. 

Pentru majoritatea dintre noi, sărbătorile de iarnă reprezinta o perioadă a bucuriei, a revederii celor 
dragi și a întoarcerii către cele sfinte. Un motiv în plus pentru care ne place această perioadă a anului îl 
reprezintă mulțimea de tradiții de Crăciun din România, care dau Sărbătorii Nașterii Domnului un 
farmec aparte. Sărbătoarea Crăciunului este şi sărbătoarea colindelor străbune care ne îndeamnă să 
păstrăm credinţa părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri. Colindele ne aduc în suflet frumuseţea 
copilăriei, cu toate sentimentele trăite atunci, când noi eram colindătorii. Prin colinde se îmbogăţeşte 
orizontul spiritual al copiilor, se dezvoltă gândirea, capacitatea de memorare, se dezvoltă ritmul şi auzul 
muzical, se adâncesc sentimentele de preţuire pentru datinile româneşti. Colindele nasc în sufletele curate 
ale copiilor nespusă iubire pentru Fiul lui Dumnezeu, având un rol important în formarea lor religioasă. 

În fiecare an, de Crăciun organizez cu elevii mei, o serbare închinată nașterii Mântuitorului. 
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 unirea forțelor părinților, rudelor, copiilor, am reușit realizarea unui decor deosebit în sala 
amfiteatru a școlii noastre și a unor costume deosebite. Copiii au învățat foarte repede rolurile și au intrat 
atât de natural în atmosfera sărbătorilor, încât la final cadrele didactice, conducerea școlii și părinții care 
au asistat la spectacol, au fost foarte încântați. 

La finalul, copiii i-au colindat pe directori, profesori, părinți, iar aceștia i-au răsplătit cu covrigi, ca 
în fiecare an. Conform tradiției copiii au primit câte un globuleț, pe care l-au atârnat în pomul de iarnă 
împodobit în holul școlii. 

Serbările copiilor încântă şi impresionează prin farmecul şi prospeţimea lor, prin inocenţa şi 
candoarea protagoniştilor, prin neîntrecuta spontaneitate şi sinceritate, prin ingeniozitatea, naturaleţea şi 
firescul comportamentului lor scenic. 

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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Ce grozavă este iarna! 

Grigore Ecaterina - Clasa a VI-a D 
Școala Gimnazială Nr. 117, București 

Prof. coord. Cireș Adriana 

Ieri după-amiază a nins în oraș pentru prima dată în acest an, iar după ce iarna și-a scuturat bine de 
tot părul cărunt, nu am mai rezistat și am ieșit afară pentru a mă bucura de transformarea minunată a 
împrejurimilor. Și nicăieri nu era mai frumos decât în parc... 

Când am ajuns la intrarea principală , totul era cufundat în omăt. Era o liniște și o lumină de 
poveste. Pătura formată din milioane și milioane de cristale de gheață lipite unele de altele acoperea tot ce 
vedeai cu ochii. Copacii erau parcă scăldați într-o spumă de lapte, iar băncile se pierduseră sub niște 
movilițe albe. Falnicii brazi păreau acum niște munți sub toată zăpada căzută peste ei. Ninsoarea 
transformase parcul într-o câmpie de un alb imaculat, unde ici-colo se ivea câte o mică pată de culoare: 
silueta vagă a unui trunchi de copac, un deget firav din suportul unui leagăn ori piciorul vreunei bănci… 

Am admirat o vreme magicul și liniștitul peisaj, apoi m-am lăsat purtată de bucuria vârstei. Am 
alergat spre o margine întinsă de parc și m-am trântit în zăpadă. În urma mea, a rămas o cărare de pași, 
primele urme apăsate din întinderea de vată. După mine, au apărut altele și altele, iar parcul s-a umplut de 
urme de cizme și ghete ce au spart monotonia locului, dar au și deformat perfecta lui acoperire. 
Pretutindeni au început să apară urme de îngerași în zăpadă, bulgări ce zburau ca niște proiectile magice 
prin aer și se împrăștiau după ce se zdrobeau de haina sau de fesul vreunui copil.  

Grăbindu-mă să-mi întâmpin câțiva prieteni, am alunecat pe un petec de gheață și am luat prima 
mea căzătură din acea iarnă. Nu mi-a părut totuși rău că am căzut în capcana de cleștar. Mi- am chemat 
acolo prietenii și am început să ne repezim pe topoganul orizontal, entuziasmați și gălăgioși. Oglinda 
gheții s-a zgâriat și a fost asurzită de multele căzături ale copiilor. Însă a făcut față cu brio energiei 
acestora. 

Obosită, dar bucuroasă, am hotărât să mă îndrept spre casă. Am mai aruncat o privire spre parcul 
transformat într-un magic parc de distracții acoperit de ninsoare și de larma copiilor. Am salutat armata de 
oameni de zăpadă ce s-a înălțat pe lângă alei și mi-am îndesat mai bine pe cap căciula plină și ea, la fel ca 
mănușile și toate hainele mele, de zăpadă. Obrajii îmi ardeau, picioarele aproape îmi înghețaseră, dar tot 
puteam spune cu entuziasm: - Ce grozavă este iarna! 
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Serbarea școlară 

Prof. Hirean Claudia 
Șc. Gimn. ,,Ovidiu Hulea” Aiud, Alba 

          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. 

Bibliografie: 
Potolea, Dan şi Păun 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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Crăciunul - Datini și tradiții 

Prof. Iancu Emilia 
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Pitești 

Crăciunul ne oferă posibilitatea să fim mai buni, să fim mai aproape de cei pe care-i iubim și nu 
în ultimul rând ne apropie de credință. Dacă bradul este deja consacrat pentru fiecare creștin în pragul 
Crăciunului, există anumite obiceiuri care diferă de la zonă la zonă.  În articolul de față vom încerca să 
detaliem obiceiurile și tradițiile străvechi  pentru fiecare regiune din minunata noastra țară. 

Obiceiuri de Crăciun în Ardeal 
Obiceiurile străvechi sunt încă respectate în multe sate din Transilvania. În seara de 23 spre 24 

decembrie, până după miezul nopții și în unele locuri până la ziuă, cete de copii merg din casă în casă cu 
colinda: Moș-Ajunul, Bună-dimineața  sau Bună-dimineața la Moș-Ajun. 

În unele părți din Ardeal, copiii care merg cu colindatul se numesc piterei sau pizerei. Dupa 
credința populară, ei sunt purtători de noroc și fericire. Colindele copiilor sunt scurte și au menirea de a 
ura belșug gazdelor care îi așteaptă cu mesele întinse și de a le vesti sărbătoarea Nașterii Mântuitorului. 

În Ardeal, sărbătorile de Crăciun începeau de la Sf. Nicolae (6 decembrie), când fetele se adunau 
în grup, încă din seara de 5 decembrie, și frământau plăcintele care vor fi unse cu ou, pentru a doua zi. 
Doar la 9 fix seara, nici un minut mai devreme sau mai târziu, năvăleau flăcăii și se incingea petrecerea, 
cu glume și lapte parfumat. 

Tot în Transilvania se obișnuiește ca în noaptea de Crăciun, la un semn al diacului, mirenii să 
arunce cu boabe de porumb strigând: „Rod în cucuruzi!”. 

Obiceiuri de Crăciun în Maramureș     
Maramureșul este foarte bogat în obiceiuri și de tradiții de sărbători, mai ales în preajma 

Crăciunului. Astfel, cu o zi înainte de Crăciun, sătenii pun într-o găleată cu apă o potcoavă. Primul va bea 
gospodarul, apoi o va da vitelor, pentru ca acestea să fie tari ca fierul. Găinilor li se va da de mâncare din 
ciur sau sită, ca în anii următori să facă ouă mai multe. Ciobanii așează sub pragul casei un drob de sare 
învelit, pe care îl lasă în acel loc până la „Alesul oilor”. Atunci îl scot, îl macină și îl amestecă cu tărâțe, 
după care îl dau oilor, pentru ca turma să sporească. 

Hornurile se curață, iar funinginea se pune la rădăcina pomilor, pentru a avea un rod mai bogat. În 
Ajun, în Maramureș grajdurile se ung cu usturoi, pentru a alunga strigoii și duhurile necurate. 

Tot în Ajunul Crăciunului, în satele din Maramureș, primii care pleacă la colindat sunt copiii. Cu 
trăistuțele la gât, aceștia merg pe la case ca să anunțe marele eveniment care se va produce, iar în 
schimbul colindei lor se obișnuiște să se ofere colaci, nuci, mere. 

Se umblă cu „Steaua” sau cu „Capra” al cărei joc (omorârea, bocirea, înmormântarea, învierea) la 
origine, a fost o ceremonie gravă. Copiii își confecționează din timp obiectele necesare, improvizând cu 
ce găsesc prin sertarele mamelor, mai ales că „steaua” cu care se merge la colindat trebuie să fie neapărat 
strălucitoare, iar „capra”, cât mai înzorzonată și gălăgioasă. 

„Vicliemul” sau „Irozii” reprezintă datina prin care tinerii reprezintă la Crăciun nașterea lui lisus 
Hristos, șiretenia lui Irod, care a poruncit uciderea pruncilor, de a afla Pruncul și adesea înfruntarea 
necredinței, personificate printr-un copil sau printr-un cioban, și este specifică Maramureșului. 
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În dimineața de Crăciun în Maramureș se zice că e bine să ne spălăm pe fața cu apă curgătoare, 
luată anume dintr-o vale, în care punem și o monedă de argint pentru ca tot anul să fim curțti ca argintul, 
feriți de bube și beteșuguri, care vor merge pe vale în jos. 

Din seara de Crăciun, până la Anul Nou, fetele care doresc saă-și cunoască viitorul lor ursit iau 
puțină mâncare și o pun într-o ulcică. Apoi, în seara de Anul Nou, înconjoară casa de nouă ori, iar a noua 
oară, uitându-se pe fereastră, îl văd pe cel sortit mâncând din ulcică. 
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Sărbători de iarnă. 
Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou 

Prof. înv. primar Iliescu Aurora 
Liceul Preda Buzescu Berbesti 

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevărate sărbători de suflet. Amintirile 
copilăriei ce ne revin în minte şi suflet, 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 basm, linişte sufletească şi iubire. 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? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a împământenit 
mai mult la oraş. Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel care pune 
daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiţi. 

Copiilor din România 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, împlinirea dorinţelor în noul an. 
Pe lângă colindele religioase există vechi colinde laice cum sunt: Capra, Ursul, Cocostârcul, Căiuţii etc.  

Acestea sunt în fapt, jocuri cu măşti şi costumaţii speciale confecţionate de meşteri locali şi care 
ironizează personajele negative ale lumii satului. Colindătorii sunt aşteptaţi în casele lucind de curăţenie 
şi frumos împodobite şi sunt răsplătiţi de gospodari cu covrigi, fructe, nuci, colăcei sau chiar bani. Cei 
adulţi sunt invitaţi la o ţuică fiartă, vin şi cozonac. Se aud de  asemeni colinde precum: Steaua sus răsare, 
Buna dimineaţa la Moş Ajun, O ce veste minunata.  

Ecourile primelor colinde răsună încă din noaptea de 23 spre 24 decembrie. În Ajun numai copiii 
colindă, deoarece ei simbolizează puritatea, curăţenia sufletescă. Cete de copii înarmaţi cu clopoţei şi 
bice, şiraguri de zurgălăi, încep “a colinda/ pe la case a ura”, strigând pe la uşi şi la ferestre “Bună 
dimineaţa la Moş Ajun/ Ne daţi ori nu ne daţi”. Tradiţia spune că nu este bine să respingi colindul, 
deoarece astfel respingi şi binecuvântările acestuia şi nu-ţi va merge bine tot anul. Gazdele ies în uşă şi-i 
poftesc pe micuţi în casă, servindu-i cu tradiţonalii covrigei, cu nuci şi mere, cu colaci făcuţi în casă şi 
gogoşi proaspete.  

Tradiţia spune că primii care intră in gospodăria gazdei sunt băieţii, deoarece aduc belşug în 
gospodărie. În unele zone această tradiţie poartă denumirea de “Colindeaţă”, având loc în noaptea de 23 şi 
grupurile de copii îi trezesc pe gospodari pocnind din bici şi strigand “Bună dimineaţa, dă-ne 
colindeaţa!”. Acesată colindeţă reprezintă darul oamenilor către copii şi este menită să reverse asupra 
celui care o dăruieşte împlinire şi câştiguri. 

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.  
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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 să 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 
persoana careţti bate la uşă în 2011 trebuie primită. Se spune că dacă este barbat, peste an, drumul tău va 
fi curat ca lacrima şi eforturile îţi vor fi încununate de succes. Dacă e femeie, va fi străbătut 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 nou să intre" şi sărută-ţi 
partenerul de viaţă ca să fii fericit în cuplu. 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 specifice 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: 

Sa vă fie casa, casă; 
Sa vă fie masa, masă; 

Şi la anul să trăiţi, 
Să vă găsim înfloriţi 

Ca merii, 
Ca perii, 

În mijlocul verii, 
Ca toamna cea bogată 
De toate-ndestulată. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII 

Prof. IONESCU  GHEORGHE 
Liceul Tehnologic „Anghel  Saligny” Roșiorii de Vede 

Pentru reușita actului educațional, munca depusă de cadrele didactice trebuie continuată, susținută 
și întărită de familie.  

Fiecare copil este unic, acest fapt fiind determinat de particularitățile individuale, precum și de 
influențele socioculturale ale comunității în care trăiește și se dezvoltă copilul. 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.  

Din multitudinea și varietatea formelor de colaborare nemijlocită, serbarea este un prilej de 
bucurie, emoție, bună dispoziție pentru copii și părinți, dar și momentul în care copilul „se pune în 
valoare” folosindu-și imaginația, dicția, mimica, siguranța de sine, plăcerea de a apărea în fața publicului. 

Serbările au un rol important în dezvoltarea și educarea copilului pe plan cognitiv, afectiv, moral, 
estetic, volitiv, fiind totodată un mijloc de socializare.  

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 
costumatiilor 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 . 

Costumele populare sunt 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 descoperă și prețuiesc frumusețea obiceiurilor și tradițiilor de iarnă. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri populare 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 sunt 
trăite, nu pot pune în rezonanță corzile sufletești ale ființei umane. 

Când priviți o serbare cu obiceiuri străvechi ale românilor, cu cântece și dansuri populare, gândiți-
vă că priviți un moment, oglinda si sufletul acestui popor care a considerat păstrarea tradiției o datorie și o 
onoare.  
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TRADIȚII LA ȘCOALA ,,ANTON PANN” 
PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ - IRIMIA EUGENIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN” 

Școala Gimnazială ,,Anton Pann” este cea mai mare școală din județul Ilfov și una dintre cele mai 
mari școli din țară. Este o ,,școală-uzină”, având în vedere că are peste 2000 de elevi și câte 8-9 clase pe 
serie.  

A devenit un obicei sărbătorirea, în fiecare an , a zilei de 1 decembrie, 24 ianuarie , a zilelor 
orașului Voluntari. Pandemia ne-a afectat puțin amploarea sărbătorii, însă ne străsuim , în fiecare an, să le 
sărbătorim cum se cuvine: expoziții cu tablouri, ateliere de meșteșuguri, purtarea costumului popular și a 
tricolorului. În preajma Crăciunului și a Paștelui organizăm ateliere de meșteșuguri, în cadrul cărora 
confecționăm felicitări, obiecte, icoane pe sticlă, pe lemn sau piată, pictură naivă.  

În cadrul școlii am înființat un cerc de pictură și creație, la care participă elevi ai claselor primare 
și gimnaziale. Elevii experimentează diferite tehnici artistice tradiționale , dar și moderne. Am integrat în 
cadrul acestui cerc de creație și o grupă specială, cu elevi speciali- copii cu CES. Am adaptat curricula și 
metodele de lucru nevolilor acestora. Aș putea spune că este un fel de terapie ocupațională ce stimulează 
încrederea în sine a bolnavilor si dezvoltarea firească a personalității; organizează un program de mișcări 
dirijate în conditii de lucru- de exemplu colajul și modelajul. Dezvoltă manualitatea și ajută la integrarea 
copiilor în mediul școlar, acceptarea lor de către ceilalți. Totodată am încurajat și participarea unor elevi 
care provin din medii defavorizate: părinți divorțați, părinți plecați la muncă în străinătate, familii 
monoparentale , copii crescuți de bunici. 

Scopul a fost dezvoltarea încrederii și a stimei de sine , a încurajării comunicării, căci unii dintre 
ei erau foarte introvertiți. 

În cadrul acestui cerc de pictură am încurajat performanța . Mulți dintre acești elevi formați la 
aceste ateliere au urmat calea liceelor de arte. Alții au participat la diferite concursuri și olimpiade unde 
au obținut premii, chiar la nivel național. Este vorba de eleva Ispas Denisa care a obținut premiul II la 
Olimpiada de Meșteșuguri Tradiționale de la Sibiu. 

,,Târgul de Crăciun” este o activitate importantă la noi în școală. În luna decembrie toate clasele 
de elevi realizează decorațiuni , tablouri, obiecte. În ultima săptămână de școală se organizează un târg, 
cu standuri, în cadrul Casei de Cultură, unde se vând aceste produse. Elevii aduc și produse de patiserie 
tradiționale. Se organizează și un concert de colinde la care participă elevii din corul școlii și alți elevi 
talentați. Banii adunați la acest târg se donează familiilor nevoiașe . 

Pandemia a afectat, din păcate, multe din aceste evenimente organizate în școala noastră. Însă 
încercăm, pe cât posibil, păstrarea acestor obiceiuri și tradiții. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA 

PROF. LAZĂR MIHAI 
LICEUL TEHNOLOGIC ”DOBROGEA” – CASTELU, JUD. CONSTANȚA 

 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 liceu–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 educatoare; părinţii să facă parte 
din comitetele de părinţi; să ajute la continuarea programului educativ acasă; să urmarească în mod 
regulat progresul copiilor lor; să ia parte, să sprijine activităţile extraşcolare organizate împreună cu 
dirigintele. Datorită diferenţelor de scopuri, resurse, pregătire, valori, nevoilor diferite, percepţii, atitudini, 
de foarte multe ori există posibilitatea apariţiei unor conflicte între părinţi şi diriginte 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.  

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; profesorul trebuie 
să fie pregatit 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 profesorul. El 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 liceu 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 liceului. Toate aceste motivaţii 
conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi liceu, în care spre beneficiul copiilor, 
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implicarea familiei în viaţa școlară 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: “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 şcolari, 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 liceu-familie am constatat 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 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 
copil. 

Evenimentele de o importanţă deosebită în activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora-atât 
din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, activităţile 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 
activităţii extracurriculare 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: 
 Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995;
 Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994
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SERBARE DE CRĂCIUN - OBICEIURI DE IARNĂ 

PROF: LELESCU MONICA 
GRĂDINIȚA P.P. Nr.1  LUGOJ 

DECOR: intr-un colt al clasei se improvizeazã o camerã ţãrãneascã in care se vor afla un pat 
ţãrãnesc,pe jos un covor tesut in razboi de bunicile noastre, o masã pe care se aflã o faţã de masã cusuta 
de mana ,in cruciulite. Pe masã sunt asezate intr-un coş mere,nuci, alune ,saloane,pe o farfurie se aseaza 
un carnat mare cu un colac,  şi mai punem si cateva  pahare cu vin.Gazdele sunt asezate in jurul mesei 
,asteptând colindãtorii. 

 PERSONAJELE: 

Gazdele:  
- doua  fetiţe(mama si bunica) 
- doi  bãieti(tata si bunicu)  

BÃIATUL:             
Oaspeţi dragi ,bine-aţi venit, 
 Astãzi noi ne-am pregãtit 
 Obiceiul strãmoşesc  
 Prin grai dulce românesc. 
Anul care se terminã 
 Ne-a gãsit cu masa plinã, 
Casã nouã ingrjitã 
Pentru oaspeţi pregãtitã    

 FETIŢA :      
Am pus nuci,cânati pe masã          
Cã astãzi din casã in casã 
 Iarãşi vin colindãtori  
 Cã asa-i de sãrbãtori.          
Noi gazdele primitoare, 
Ne-am gãtit de sãrbãtoare 
Sã primim colindãtori 
Fete mândre şi feciori. 

Deoarece in dimineata de ajun  copiii mici umbla cu pitaraii vor sosi la usa un grup de copii cu 
straicutele la gat si vor incepe a striga: 

Buna ziua lu Ajun 
Ca-i mai bun a lu Craciun 
Ca-i cu miei,cu purcei 
Cu botita dupa ei. 
Hololo pa dincolo, 
Da-ne nuci ca-s mai dulci 
Dă-ne alune că-s mai bune 
Dă-ne colășei, 
Că ni-s pițărăi. 

       VĂ DORIM SĂRBĂTORI FERICITE ȘI ,,LA MULȚI ANI!’’  

(Pleacă pitărăii și un alt grup de colindãtori sosesc la uşã ) 

Un copil din grup:  

Sã fii gazdã sãnãtoasã 
Sa primeşti colinda noastrã ! 

 Gazda:   

Vã primim ! Va primim! 
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Grupul de colindãtori : ,,AM PLECAT SA COLINDAM’’ 

Am plecat sa colindam 
Domn, Domn sa-naltam, 
Cand boierii nu-s acasa 
Domn, Domn sa-naltam, 
C-au plecat la vanatoare 
Domn, Domn sa-naltam, 
Sa vaneze caprioare 
Domn, Domn sa-naltam, 
Caprioare n-au vanat 

Domn, Domn sa-naltam, 
Si-au vanat un iepuras 
 Domn, Domn sa-naltam, 
Sa faca din pielea lui 
Domn, Domn sa-naltam, 
Vesmant frumos Domnuluï 
Domn, Domn sa-naltam  . 

Fetita gazda: 

Colinda a fost primitã 
Şi acum e rãsplãtitã 
Cu mere şi colacei 
Cã aşa e-n obicei. 
Si-un carnat cat roata plugului, 
De pomana porcului. 

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) 

Baiatul gazda:

Ce se vede-n depãrtare ? 
Parcã soarele rãsare. 
Este steaua lucitoare 
Cea purtatã de copii. 

 Copiii cu steaua:            

Gazdã bunã şi frumoasã 
Ne primiţi cu Steaua-ncasã? 

Gazda:   

Vã primim !  Vã primim! 
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 STEAUA :   

Steaua sus rasare 
Ca o taina mare  
Steaua straluceste  
Si lumii vesteste  
Si lumii vesteste  
Ca astazi Curata  
Preanevinovata  
Fecioara Maria  
Naste pe Mesia  
Naste pe Mesia  
Magii cum zarira  
Steaua si pornira  
Mergand dupa raza  
Pe Hristos sa-l vaza  
Pe Hristos sa-l vaza . 
Si daca pornira  
Indata-L gasira  
La Dansul intrara  
Si se inchinara  
Si se inchinara. 
Cu daruri gatite  
Lui Hristos menite  
Ducand fiecare  
Bucurie mare 
Bucurie mare . 
Care bucurie  
Si aici sa fie  
De la tïnerete  
Pan-la batranete  
Pan-la batranete. 

Fetita gazda: (Imparte mere si nuci la colindãtori) 

Dragi copii , veniţi la masã , 
Sã primiţi rãsplata noastrã! 
Iar dacã ne-om aseza 
Impreunã-om colinda. 

 ( Colindãm impreunã cu parintii o colindã cunoscutã.) 

Fetita gazda:  

Foarte frumos aţi colindat.Servim un pahar cu ,,vin’’(suc ) . 

 (Copiii spun  in cor : “Sãrbãtori fericite”.) 

Toti copiii raman in camera,  se aseaza pe scaunele in jurul mesei si cineva bate la usa........cine  
e?............MOS CRACIUN!!!!!!!!!!!!!! 

( Vom recita poezi pentru  Mos Craciun) 
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Alesia:    
- 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. 
Moș Crăciun sosește dragul, 

Darius: 
Bate-n ușă cu toiagul, 
Ia săriți, care-i mai mare 
Luați-i sacul din spinare! 
Nu știu, mare-s sau sunt mic, 
Nu-i ca mine alt voinic! 
Sar în cale-i bucuros 
Și-l ajut să-l pună jos. 

Raul: 
Iarna-și scutură cojocul 
Bradul este-mpodobit. 
Nici nu știi Moșule dragă, 
Cât pot fi de fericit! 
Te-așteptăm de-atâta vreme 
Visam noaptea c-o să vii 
Și ca mine te așteaptă 
Milioane de copii. 

Larisa: 
-Vreau să știi c-am fost cuminte 
Multe rele n-am făcut 
Deși, poate, câteodată 
Am greșit,dar .......zău, n-am vrut! 
Pentru c-ai venit la mine 
Vreau acum să-ți mulțumesc. 
Și să-ți spun din inimioară 
Moșule, eu te iubesc! 

Kayuss: 
Iată-mă c-un an mai mare 
Am crescut, și-s voinicel. 
Dar mama tot mă alintă 
-Dragul mamei băiețel! 
-Moș Crăciun, cu plecăciune 
Îți urez:Bine-ai venit! 
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Și-ți doresc doar zile bune 
Și un nou an fericit! 

Monica:    
Moș Crăciun a tot umblat               
Prin troiene și nămeți 
Să-mi aduc-un ursuleț, 
Nu un urs adevărat. 
Că-n pădurile de fagi 
Urșii mari acum dorm, 
Zmeură visând și fragi 
Și tot mormăie în somn. 
Însă ursul meu cel brun 
Zice să pornim acuș 
Sus pe deal la săniuș. 

Carla: 
Moș Crăciune mama spune 
Că ești blând și că ești darnic 
Că înconjori întreaga lume 
Într-o noapte -că ești magic . 

Și de când tot ninge afară 
Eu pe geam mereu privesc 
Nu lipsesc în nici o seară 
Căci de-un an te tot aștept. 

Și m-a luat un dor de tine 
Chiar de anul cel trecut 
Nici n-ai închis ușa bine 
Eram mic-și am plâns mult. 

 Mi-a spus mami că vii iară 
 Și de aceea te aștept 
 Să-ți spun toată poezia 
Ce de-un an o tot repet . 

Patricia:    
Moș Crăciune ce ai în sac? 
Multe dulciuri care-ți plac! 
Dacă-ți spun o poezie, 
Mi le dai pe toate mie? 

Briana:    
Bine ai venit, Mos Craciune! 
Te asteptam cu nerabdare, 
Caci papusa mea cea mica 
A ramas fara picioare. 

Si calutul lui Costica, 
Cel cu numele Harap, 
l-a trantit o pisica 
Si-a ramas fara de cap. 
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Tu! Dar plina ce ti-e traista! 
Ai papusi si cai si nuci! 
Spune, zau, pe vremea asta 
Unde vrei sa te mai duci? 

Stai la noi, ca-i cald si bine 
Si ti-om pune masa mare, 
Stai, ca-i frig si-i vai de tine, 
Nu se vede nici carare... 

Adrian:  
Iar acum cu voie bunã 
Mic şi mare impreunã 
Colindãm cu toţi in cor 
Colinda românilor 
 Colindã in cor : “Mos  Craciun “ 

Vã mulţumim dragi invitaţi şi vã dorim s-aveţi un binecuvântat şi liniştit Crãciun.          
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FRUMOASELE TRADIȚII ȘI OBICEIURI ROMÂNEȘTI 

 PROF.PT.ÎNV. PRIMAR LOBONŢ LIANA 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,VIOREL HORJ,, DRĂGĂNEŞTI, BIHOR 

Odată cu Sărbătorile de iarnă asistăm la cele mai frumoase tradiţii româneşti.  

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. 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 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 care începe în data de 24 decembrie şi poate continua 2
sau 3 zile. Colindătorii sunt primiţi în casă deoarece se spune că ei aduc sănătate, un an prosper şi sunt 
recompensaţi cu nuci, mere, colaci şi, mai recent, cu bani. 

 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 naşterea lui Hristos: copiii care 
mergeau cu ”steaua” se deghizau în magi şi vesteau marea minune. 

 Sorcova

Un obicei de Anul Nou, care aduce mare bucurie copiilor, este umblatul cu sorcova. Copiii 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. 
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Magia sărbătorilor de iarnă și parteneriatul  
grădiniță – familia preșcolarului 

Prof. înv. preșcolar Logigan Daniela 
Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei 
Loc. Mitocu Dragomirnei, Jud. Suceava 

           Perioada sărbătorilor de iarnă este una dintre cele mai frumoase din timpul anului școlar. Magia 
Crăciunului trebuie să existe în sufletul fiecărui copil, iar prin diversitatea mijloacelor de realizare a 
activităților am încercat împreună cu colega din unitate să atragem nu doar copiii, ci și părinții în acest 
labirint informațional și ludic, pentru a le înlesni învățarea celor mici. După parcurgerea temei legate de 
Ziua Națională a României, am proiectat temele ,,Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor", ,,Brăduțul 
împodobit" și ,,Astăzi S-a născut Hristos".  
            Am încercat ca, prin intermediul activităților de dezvoltare personală propuse, să stimulăm 
imaginația copiilor și capacitățile empatice ale acestora, să păstrăm vii identificarea, înțelegerea și 
reglarea emoțiilor și să îmbunătățim abilitățile socio-emoționale. Temele au fost variate și au urmărit o 
abordare integrată a ideilor pentru activitățile zilnice, păstrând linia tematică a sărbătorilor de iarnă: ,,Ce 
cadou îmi doresc de la Moș Nicolae", ,,I-aș spune Sfântului Nicolae că…", ,,Clopoțeii cu emoții", ,,Dacă 
ai fi un clopoțel ce emoții ai stârni celor din jur? ", ,,Mesaj pentru brăduțul meu", ,,Iubesc bradul pentru 
că…", ,,Ce l-aș întreba pe brad", ,,Protejăm pădurea pentru că…", ,,Un brăduț și-a lui poveste", ,,Bradul 
meu este…", ,,Dacă aș fi o podoabă de Crăciun, aș fi… pentru că …", ,,Scrisoarea mea ar fi în plicul … 
pentru că…", ,,Dacă aș fi un cadou pentru un copil sărman, aș fi… pentru că…", ,,Ce i-aș spune Pruncului 
Iisus" etc.  
             În  cadrul activităților liber alese și al activităților pe domenii experiențiale am proiectat activități 
pentru trei centre de interes zilnic, jocuri didactice și jocuri de rol, audiții și vizionări, fișe de lucru, jocuri 
puzzle și labirint, jocuri interactive, lecturi după imagini, convorbiri, povestiri, memorizări, precum și 
jocuri de mișcare și jocuri distractive. S-au sugerat tipuri de jocuri și de activități  distractive și educative 
pe care copiii să le poată realiza și acasă, împreună cu frații și părinții. Sugestiile de activități au fost 
deosebit de variate ca și conținut și ca mijloc de realizare, iar căile de comunicare cu părinții au fost 
grupul WhatsApp, Facebook, apeluri și mesaje telefonice.  Au fost trimise, ocazional, părinților diverse 
joculețe prin intermediul aplicațiilor Book Creator,  Wordwall,  Microsoft Power Point, Jigsawplanet, 
Youtube, Google, Edpuzzle etc., dar și fotografii și filmulețe din timpul activităților derulate cu 
preșcolarii pentru a simți pulsul bucuriei micuților în fața temelor de interes legate de sărbătorile Sfinților 
Andrei, Nicolae, Ștefan și Vasile, a Nașterii Domnului Iisus Hristos și a Bobotezei.  
               Cu ajutorul părinților, copiii au avut acces la jocuri și prezentări create de noi, menite să 
contribuie la dezvoltarea unor deprinderi și capacități și la menținerea vie a emoției și însemnătății  
sărbătorilor de iarnă, la respectarea și la valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești. Prin astfel de 
activități asigurăm eficiența comunicării cu părinții, iar prin aducerea mai aproape a părinților de nevoile 
de învățare ale copiilor și de ceea ce înseamnă educația timpurie sunt consolidați pașii spre dezvoltarea 
armonioasă a personalității copiilor. 
              Serbarea de Crăciun a fost activitatea cea mai așteptată de către cei mici. Copiii au învățat  
poezii, cântece de iarnă și colinde, dar  și dansurile tematice ,,Valsul fulgilor de nea", ,,Dansul oamenilor 
de zăpadă", ,,Hora în jurul brăduțului" și ,, Dansul acadelelor". Copiii au făcut fotografii pe genunchii 
Moșului entuziasmați de darurile primite. Pentru organizarea acestei serbări, o colaborare foarte eficientă 
a fost cu câteva mămici care s-au ocupat  de procurarea cadourilor și a costumelor, iar decorul și 
materialele necesare au fost realizate de către membrii familiilor celor două educatoare. Însuși rolul de 
Moș Crăciun a revenit unui tătic. Considerăm că numai având o bună colaborare cu familiile preșcolarilor 
astfel de clipe devin de neuitat pentru cei mici, dar atât de dornici de magie! 
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FAMILIA ȘI ȘCOALA - FACTORI IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIE 

Prof . Lupu Aurelia- Carmen, 
Şcoala Gimnazială Nr . 13 Timişoara 

« Fiecare copil pe care îl instruim  este un OM dăruit societăţii. » 
                                  (N. Iorga) 

  Familia există din cele mai vechi timpuri, dar a cunoscut modificări  de la o societate la alta. 
Copilul a devenit treptat centrul familiei sale . Rolul educativ al părinţilor este legat de apariţia 
sentimentului familiei şi a sentimentului copilăriei . Cele două sentimente s-au constituit treptat, unul pe 
baza celuilalt, implicând asumarea unei funcţii afective atât în raporturile dintre soţi, cât şi în raportul 
dintre părinţi şi copii. 
                A . S . Makarenko fiind convins de rolul exemplului în educaţie ca şi de înclinaţia copilului 
pentru imitaţie se adresează părinţilor astfel : ”Să nu credeţi că educaţi copilul numai atunci când vorbiţi 
cu el, când îl povăţuiţi sau îi porunciţi . Îl educaţi în fiecare moment al vieţii voastre chiar şi atunci când 
nu sunteţi acasă . Felul cum vă îmbrăcaţi, cum vorbiţi, cum vă bucuraţi sau vă întristaţi, cum vă purtaţi cu 
prietenii şi duşmanii, felul cum râdeţi sau citiţi ziarul- toate au pentru copil mare însemnătate . Copilul 
vede sau simte cea mai mică schimbare în ton ; orice subtilitate a gândurilor voastre ajunge la dânsul pe 
căi pe care voi nu le observaţi . “  

Părinţii sunt primii educatori din viaţa copilului, fapt recunoscut în pedagogie încă de la 
Komenschi, care, în prima carte de educaţie a copilului, considera că educaţia primită de acesta până la 
vârsta de şase ani, în primul rând de la mama, este determinantă pentru dezvoltarea sa ulterioară . 
               Familia este grupul cel mai important dintre toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează şi 
modelează persoana umană . Unii merg chiar mai departe şi susţin că acţiunea ei asupra persoanei e atât 
de mare, încât ea egalează acţiunea celorlalte grupuri sociale . Familia este adevăratul laborator de 
formare a persoanei. 
              Începând  din  primii  ani  de  viaţă , copilul  preia  de  la  cei  din  jur  gesturi , atitudini , 
limbajul , exemple  de  comportament . Prima  relaţie  a  copilului  cu  lumea  exterioară   este  cea  cu 
familia . Aceasta  îi  oferă  copilului  primele  informaţii  despre  lumea  ce-l  înconjoară , primele  norme  
şi  reguli  de  conduită , dar  şi  climatul  socioafectiv . Acest  tip  de  relaţie  este  hotărâtoare  în 
devenirea  personalităţii  nu  numai  prin  faptul  că  ea  este  primordială  şi  se  menţine  pe  toată  durata 
vieţii , dar  şi  prin  faptul  că  familia  mediază  şi  condiţionează  comunicarea  şi  interacţiunea  cu  
celelalte  componente  sociale , în  special  cu  şcoala . 

Influenţele  educative  pe  care  familia  le  exercită  asupra  copiilor  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 – precum  şi  climatul  socioafectiv  în  care  se  exercită  influenţele 
educaţionale  constituie  primul  model  social  cu  o  influenţă  hotărâtoare  asupra  copiilor  privind  
formarea  concepţiei  lor  despre  viaţă , a modului  de  comportare  şi  relaţionare  în  raport  cu  diferite 
norme  şi  valori  sociale . Este  unanim  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  copiilor , comportamentul  lor  sociomoral . 
           „ Atâta  timp  cât  tatăl  şi  mama  nu-şi  vor  pleca  fruntea în  faţa  măreţiei  copilului ; atâta  timp 
cât  nu  vor  înţelege  că  vorba COPIL  nu  este  decât  o  altă  expresie  pentru  ideea  de  MAIESTATE ; 
atâta  timp  cât  nu  vor  simţi  că  în  braţele  lor  doarme  viitorul  însuşi  sub  înfăţişarea  copilului , că 
la  picioarele  lor  se  joacă  istoria , nu-şi  vor  da  seama  că  au  tot  atât  de  puţin  dreptul  şi  puterea 
de  a  dicta  legi  acestei  noi  fiinţe , pe  cât  n-au  puterea  şi  nici  dreptul  de  a  impune  legi  în  mersul 
aştrilor…” (Ellen Key) 

Fiecare copil are un limbaj principal de iubire, o modalitate în care el înţelege cel mai bine 
afecţiunea părintelui . Iubirea este fundamentul unei copilării lipsite de griji . Fiecare copil are propria 
modalitate de a oferi şi de a primi iubire. Cînd copilul se simte iubit, este mai uşor de disciplinat şi de 
format decât atunci când simte că rezervorul său emoţional este gol . Iubirea adevărată este totdeauna 
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necondiţionată . Iubirea necondiţionată este iubirea totală, este o lumină călăuzitoare care străluceşte în 
întuneric şi ajută părinţii să-şi dea seama ce trebuie să facă pentru  a-şi creşte copilul . Iubirea 
necondiţionată înseamnă a iubi copilul indiferent de cum arată, de ce talent manifestă, de cum ar vrea să 
fie, de ceea ce face . Familia trebuie să asigure adăpost, hrană, haine, să-şi asume şi răspunderea formării 
lor mentale şi sentimentale . Fără iubire, copilul va muri din punct de vedere emoţional şi va deveni un 
handicapat pe viaţă ; baza emoţională se construieşte în primele 18 luni de viaţă. “Hrana” necesară 
sănătăţii emoţionale constă în mângâierile fizice, vorbele bune şi îngrijirea tandră. Fundamentul iubirii 
aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului de a învăţa şi determină în mare parte 
momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un alt tip de informaţii . Copilul trebuie să atingă un nivel 
emoţional necesar de maturitate înainte de a fi capabil să înveţe în mod eficient la nivelul vârstei sale. 
Dacă iubirea va fi alimentată aşa cum se cuvine, copilul va înflori şi va binecuvânta lumea prin 
frumuseţea sa ; fără iubire va deveni o floare veştejită, însetată . 

   "Pecetea pe care părinţii o lasă asupra structurii şi profilului  
spiritual - moral al personalităţii propriilor copii se menţine toată viaţa." 

(M. Golu) 

Bibliografie: 
R. Campbell, G. Chapman „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”, Ed . Curtea Veche Publishing, 

Bucureşti, 2000 
M. Golu , „ Dinamica personalităţii ”, Ed . Geneze, Bucureşti, 1993 
R . Vincent,  „Cunoaşterea copilului”, E . D . P . , Bucureşti, 1972 
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Tradiții și obiceiuri de Crăciun în România 

Prof. Mămară Nicoleta Loredana, 
Centrul Școlar Pt.Educație Incluzivă Tg-Jiu 

         Încă din cele mai vechi timpuri, tradițiile și obiceiurile au fost aparte de la o zona la alta, 
atat în străinătate, cât și în România. Singurele lucruri care s-au regăsit în comun mereu, pe toate 
meleagurile, e voia bună și mesele bogate în preparate speciale și festive. 

         În Moldova și în Transilvania, Ajunul Crăciunului a fost întotdeauna dedicat colindelor. 
Cu mic, cu mare, cu toții porneau ca atare sau deghizați în personaje celebre de sărbătoare, pe la 
casele oamenilor, ca să le ureze rudelor și străinilor numai voie buna și noroc. 

      În Ajun se pregătește și bradul, de cei care stau acasă și întâmpină colindătorii, dar și mesele 
speciale precum carnatii, sarmalele, piftiile, toba, placinte, cozonac etc. Exista si cateva traditii 
care s-au pierdut. Turtele si colacii care astazi sunt savurati de indata, odinioara erau pastrate 
pana la venirea primaverii si puse intre coarnele animalelor pentru prosperitatea culturilor. 

      Pe vremuri, nu lipsea prezenta capatanilor de usturoi in toate colturile mesei festive pe care se 
adaugau 12 preparate de post in jurul unui colac. Aceasta practica avea sa asigure un an nou mai 
bun, mai prosper si sarbatori cum se cuvine. 

      In Transilvania, animalele erau hranite pe saturate chiar si cu bucatele de aluat dospit ramas 
de la framantat, vitele erau unse cu usuturoi, iar pomii fructiferi erau legati cu paie, aceste traditii 
adaugand asigurand bunastarea si productivitatea animalelor. 

      In Banat se afuma un lemn de alun cu care se lovea podeaua casei, stramosii fiind ferm 
convinsi ca aceasta practica va alunga spiritele rele. De asemenea, trunchiul tanar de stejar din 
curtea casei prevede bunastare in noul an atunci cand este ars, conform traditiei. 

      Dar asta nu e tot! In Oltenia, stalpii si tinerii familiei se imbracau in straie de sarbatoare in 
Ajun si impodobeau prajini cu care colindau tinutul, iar in Dobrogea colindele specifice asociate 
cu o tinuta traditionala de sarbatoare, cantecele si dansurile traditionale aveau menirea sa sperie 
duhurile negative. 

      Traditiile si obiceiurile de odinioara sunt pe atat de frumoase si interesante, pe atat de 
deosebite si nostalgice pentru toti cei care au avut placerea de a le trai pe propria piele. 
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”În așteptarea Crăciunului”-activitate în parteneriat în cadrul proiectului 
 educațional” Motivezi și îndepărtezi abandonul  elevilor cu cerințe educative 

speciale din Maramureșul istoric!” realizat de  CSEI Sighetu Marmației și 
Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand 

Profesor psihopedagogie specială pentru o catedră  
de educație specială  Marfici Oresia –Aurora 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației 

Printre priorităţile politicilor educaţionale promovate pe plan internaţional de unele ţări cu sisteme 
sociale democratice s-a aflat asigurarea accesului la educaţie pentru toţi copiii în conformitate cu 
Declaraţia Drepturilor Copilului şi cu principiul “egalizării şanselor” tuturor categoriilor de beneficiari ai 
serviciilor educaţionale din sistemul public şi din sistemele alternative de educaţie existente într-o 
comunitate. Această convenţie cu privire la drepturile copilului include un articol specific asupra 
drepturilor copiilor cu dizabilităţi (art. 23), în care participarea activă la comunitate printr-o integrare 
socială cât mai deplină primează. 

În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul 
tuturor subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra 
funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educaţional devine o 
prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

Având în vedere că foarte mulţi copii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă provin din familii 
sărace sau dezorganizate, cu părinţi mai puţin interesaţi de soarta copiilor lor, ne-am propus să acordăm 
noi mai mare atenţie cultivării sensibilităţii morale prin care să descurajăm posibilele tendinţe de a trata 
pe oameni că pe nişte lucruri şi să stimulăm pe rând copiilor noştri respectul, grijă şi simpatia pentru 
ceilalţi. 

Avem nevoie unii de ceilalți. Fiecare raport interpersonal ne îmbogățește, ne oferă informații 
pentru interacțiunile viitoare, ne dezvoltă competență intercunoașterii. 

Rolul proiectelor de parteneriat între școli este de a organiza acțiuni în vederea îmbunătățirii 
relațiilor dintre cele două școli pe toate direcțiile educaționale, bazate pe acțiunile de voluntariat ale 
elevilor liceeni. 

Școală, familia și comunitatea sunt factorii care formează comportamente adecvate, de integrare și 
adaptare socială a copiilor, conform exigențelor actuale și viitoare ale societății. Prin exersarea și 
practicarea unor norme de conduită se vor formă valențe ale personalității elevilor, pe criterii axiologice. 
            Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care  să  armonizeze 
relațiile cu  sine și  cu  ceilalți, cu mediul înconjurător. 

 Relația  de prietenie nu este numai o posibilitate, ci și o necesitate. La vârstă școlară, copiii  au 
nevoie  să învețe să ia în considerare punctul  de vedere  al altor copii, să facă  schimb de idei și să 
înțeleagă mai bine experiențele prietenilor lor,de a lega  prietenii      

 Accesul copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoala de masă, alături și împreună cu elevii 
,,normali” reprezintă o permanentă provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, manageri de 
şcoală, părinţi şi decidenţii de la nivel local sau naţional. De aceea este foarte importantă orice întâlnire, 
activitate care se desfăşoară între cele două şcoli. 
        Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își 
perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, excursii, schimburi de 
experiențe, socializând și perfecționându-și  competențele de comunicare. Activitatea în parteneriat are 
nenumărate avantaje, deoarece creează relaţii de colaborare, clarifică diverse probleme educative, oferă 
un nou cadru în dezvoltarea personalităţii elevului. 

         Scopul proiectului este reducerea marginalizării copiilor cu CES, a persoanelor cu dizabilități, 
precum şi  schimbarea mentalităţilor şi atitudinii comunității, faţă de aceştia cât și integrarea socială a 
elevilor cu CES prin implicare directă în formarea autonomiei personale a acestora,  integrarea socială  și 
profesională prin locuri de muncă. 
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Activitatea educativă de comunicare comună cu elevi din CSEI Sighetu Marmației si Colegiul 
National Pedagogic Regele Ferdinand Sighetu Marmatíei :” În așteptarea Crăciunului” 

Scop: Realizarea unor materiale specifice Crăciunului. Felicitare /Scrisoare pentru Moș Crăciun, 
Cunoaşterea şi respectarea normelor de convieţuire socială prin manifestarea unor atitudini de prietenie, 
toleranţă şi armonie în relaţiile cu cei din jur;manifestarea interesului pentru autocunoaștere și a atitudinii 
pozitive față de sine și față de ceilalți; 
Obiective  operaţionale : 
-să realizeze o felicitare pentru Moș Crăciun 
-să monteze cu ajutorul origami-ului un brad pe prima pagină a scrisorii 
-să reușească să realizeze un om de zăpadă cu ajutorul dischetelor demachiante 

 Grup ținta: 
-elevi c u  C E S  din CSEI Sighetu Marmației; 
- eleve voluntare de la Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand; 
- cadre didactice din cele 2 școli partenere 

Activitatea în parteneriat ”În așteptarea Crăciunului” a urmărit realizarea sub îndrumarea elevelor 
voluntare a   brăduțului din foaia colorată verde, decuparea de steluțe galbene și lipite pe brăduț, 
în interiorul scrisorii copiii cu CES au realizat un omuleț de zăpadă cu ajutorul dischetelor demachiante 
și au  personalizat felicitarea prin redactarea unei  scrisori către  Moș Crăciun. Pe parcursul activității 
elevii au  ascultat și au  cântat cântece și colinde. 
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Crăciunul e în sufletele noastre 

Prof. MITRESCU MARIA 
Colegiul Național Pedagogic Regina Maria DEVA 

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 fac 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. 1321 Activitățile 
extrașcolare - primul pas în formarea personalității  
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Calendarul de Advent – o tradiție de sărbători 

prof. inv. primar Mitu Antoaneta 
Scoala Gimnaziala nr 113, București, sector 4 

Iarna este deja aici şi zilele par să se scurgă cu repeziciune. Crăciunul este din ce în ce mai 
aproape şi aveţi atât de multe  lucruri de făcut..... şi câte şi mai câte… 

Stai! Pune puţină pauză!... 
Îţi propun să le iei pe rând şi să nu uiţi de adevăratul spirit al Crăciunului, de a fi buni, a dărui şi a 
petrece timp cu cei dragi.  Timp de calitate. Timp de bucurie. Timp de conectare. Timp de joacă şi 
de râsete, de zâmbete şi, hai să recunoaşte, de plânsete şi emoţii puternice. 
Vorba poetului „bucuroşi le-om duce toate…”, numai să fim împreună şi prezenţi cu adevărat 
uniipentruceilalţi. 

Dacă ești o persoană căreia îi plac listele şi organizarea, o să te simţi mult mai în siguranţă cu 
temele făcute despre activităţile faine, constructive, distractive şi, de ce nu, inedite pe care să le faceţi 
împreună cu cei mici. 

Calendarul de Advent – o tradiție de sărbători - reprezintă expresia nerăbdării și a pregătirii în 
așteptarea sărbătorilor, numărând la propriu, zi cu zi, până în Ajunul Crăciunului. Cu fiecare zi mai 
aproape de Crăciun, toate acele lucruri micuţe pe care le facem au menirea să ne îmbogățească 
sufletește, să ne bucure și să ne introducă treptat în atmosfera Crăciunului. Există o legendă care 
spune că un preot de la un orfelinat era întrebat zilnic de copiii nerăbdători cât mai este până la Crăciun. 
Văzând curiozitatea lor, preotul a avut ideea să le înșire 24 de lumânări și să le aprindă în fiecare zi câte 
una. Așa copiii știau sigur când vine Crăciunul.  

Primul calendar de Advent așa cum îl știm astăzi a fost confecționat în 1851, iar primul tipărit a 
apărut în 1902, în Hamburg. 

În zilele noastre, aceste calendare au devenit nelipsite distracții, în forme diverse și cât mai 
originale.  

Cum puteţi transforma ideea Calendarului Advent în tradiţie de familie 
Acum poţi alege din mai multe variante. Poţi cumpăra unul sau puteţi confecţiona în familie, un 

astfel de calendar personalizat. Dacă alegi cea de-a doua variantă, va fi ca şi cum aţi organiza atelierul 
Moşului în propria sufragerie.. 

Un proiect la care să lucraţi toţi, fiecare după propria putinţă şi preferinţă, pentru un scop comun: 
un calendar frumos, personalizat, cum nu e altul, calendarul vostru de Advent de anulacesta. 

Iată câteva idei de materiale pentru confecţionarea calendarului: 
 Sfoară pe care se agaţă 24 de plicuri, prinse cu cârlige (numerotate, preferabil cu brăduţi, reni sau alte 

simboluri de sărbători) 
 24 de ciorăpei (din hârtie sau fetru) agăţaţi pe o sfoară sau alt suport 
 Din capace de sticle de plastic 
 Din tuburi de hârtie igienică sub diverse forme 
  Într-un borcan frumos de sticlă (eventual decorat de sărbătoare) puneţi cele 24 de bileţele cu activităţi. 
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 Activităţile, surprizele sau micile cadouri pentru fiecare zi în parte 

O listă cu peste 25 de idei din care să le selectaţi pe acelea care vă plac cel mai mult şi care sunt mai 
potrivite familiei voastre. 

 Citiţi o poveste de Crăciun –recomandări: Cum a furat Grinch Crăciunul, de Dr. Seuss, O poveste de 
Crăciun, de Charles Dickens sau nou apărutele: Cum a salvat Felix Crăciunul (o poveste de Advent cu 24 
de povești și jumătate) sau Povești muzicale – Spărgătorul de nuci, de la editura Litera.  

 Compuneți scrisoarea către Moș Crăciun 
 Beți un ceai cald cu miere și scorțișoară 
 Curățați ghetuțele pentru venirea lui Moș Nicolae 
 Citiți legenda Sfântului Nicolae 
 Ascultați colinde 
 Faceți o ședință foto (acasă sau la studio) de sărbătoare 
 Mergeți la un spectacol de sărbătoare precum baletul „Spărgătorul de Nuci” sau de colinde 
 Faceți un om de zăpadă 
 Mergeţi la săniuş 
 Adunați haine, jucării și cărți pentru a le dona 
 Impodobiți casa de sărbătoare 
 Meşteriți felicitări pentru persoane dragi 
 Vedeţi împreună un film sau animaţie de Crăciun 

Seară de jocuri în familie 
 Faceți turtă dulce 
 Meșteriți ornamente pentru brad 
 Plimbare în natură și cules conuri 
 Mergeți la patinoar 
 21 decembrie este solstițiul de iarnă. Pregăţiţi ghicitori sau informaţii ştiinţifice despre iarnă, despre 

zăpadă, despre lunile anului sau fenomenele meteo specifice iernii. Acestea pot fi folosite în mai multe 
zile, nu doar pe 21. 

 Petrecere în pijamale 
 Savuraţi o cană de ciocolată caldă 
 Filmează un video cu mesaje de Crăciun pentru cei dragi 
 Împodobiți bradul și ascultați muzică de sărbătoare 
 Joc senzorial de căutare în sacul Moşului 
 Ghicitori despre iarnă, zăpadă, Crăciun, personaje de iarnă 
 Vizitați un târg de Crăciun 
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Tradiții de sărbători pe care copiii le vor ține minte toată viața 

Unele din cele mai vii și mai plăcute amintiri pe care le avem sunt din perioada sărbătorilor de 
iarnă, cu miros de brad, mere coapte și scorțișoară și cu luminițele magice ale casei împodobite de 
sărbătoare. 

Eu mi-am dorit să aduc puțină magie și idei de conectare și de creare de amintiri pe viață, în 
special în această perioadă, mai presus de cadouri, jucării și haosul de pe străzi și din magazine. 
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Locul şi rolul activităţilor extracurriculare în educaţia copiilor 

Profesor Învăţământ Primar Nan Melania 
Şc. Gimnazială Nr.3 Lupeni, Jud. Hunedoara 

“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.  

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. 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.  

Cea mai mare şi îmbucurătoare sărbătoare de peste an pentru copii, dar şi pentru adulţi, este 
Crăciunul. Naşterea Domnului Iisus Hristos aduce fericire în sufletele copiilor, iar gândul că Moş Crăciun 
îi va vizita, îi face nerăbdători. Din păcate, în societatea actuală, există copii la care, din cauza situaţiei 
financiare din familie, Moş Crăciun nu ajunge. 

  Proiectul educațional de acțiune comunitară cu finanțare extrabugetară “În așteptarea lui Moș 
Crăciun” a apărut, în primul rând, din dorinţa de a aduce un moment de bucurie în viaţa copiilor 
beneficiari ai Centrului Comunitar de Zi ”EGAL” prin sprijinirea materială a celor defavorizaţi, măcar în 
prag de sărbătoare, apelând la  voluntarii Crucii Roşii în colaborare cu părinții și partenerii locali. În al 
doilea rând, ne-am propunem sensibilizarea comunităţii locale prin implicarea în acest proiect.  

Un alt motiv al derulării proiectului a fost antrenarea copiilor beneficiari ai Centrului Comunitar 
de Zi ”EGAL” în activităţi extracurriculare de petrecere a timpului liber în mod plăcut şi instructiv-
educativ alături de comunitatea locală, dezvoltarea capacităţilor specifice creativităţii, să utilizeze 
impresiile şi emoţiile trăite în compoziţiile lor şcolare, dezvoltându-se pe mai multe planuri 
personalitatea copilului. 

În concluzie,  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 
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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. 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;  
** Bruner, J.S, Procesul educaţiei intelectuale, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 
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Importanța activităților educative realizate  
în parteneriat cu părinții 

Nedelcu Mihaela,  
Liceul Tehnologic Petrol, Moreni, Dâmbovița 

Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părți care actionează 
împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune. Conceptul de parteneriat  educaţional 
constituie o relaţie de colaborare, cooperare, o comunicare eficientă, acceptarea diferenţelor şi interacţiuni 
îndreptate în scopul optimizării rezultatelor educaţiei. Parteneriatul este o atitudine, caracterizată prin 
cooperare, implicare, dialog şi (co)responsabilitate. 

Termenul de parteneriat se  bazează pe faptul că partenerii au un fundament comun de acţiune şi 
dovedesc un spirit de reciprocitate care le permite să acţioneze împreună. Părinţii şi profesorii pot crea 
parteneriate valabile, angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în 
îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte colaborative, participând împreună la activitatea de 
luare a deciziei. 

  Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. 
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în sprijinul copilului la 
nivelul procesului educaţional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între 
factorii educaţionali.  

Pentru a ajunge la succes școlar este nevoie de o colaborare strânsă între părinți și școală. 
În fiecare an  se realizează un parteneriat cu părinţii elevilor la nivelul școlii unde îmi desfășor 

activitatea. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă 
şi la cele extracurriculare. 

  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 şi familia trebuie să 
găsească modalitatea colaborării eficiente 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. 

 Când şcolile şi familiile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 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. 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 școală 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. 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 şi 
familii 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  şi pot crea un mediu mai sigur în 
şcoli. 

Parteneriatele eficace între familie și școală trebuie să fie bazate pe respect reciproc și 
recunoaștere a valorilor, atuurilor și expertizei fiecăreia dintre părți. Părinții și familiile din toate mediile 
și nivelurile educaționale trebuie să se simtă bineveniți la școală și să fie considerați resurse pentru școală. 
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Aceștia trebuie să fie recunoscuți și sprijiniți în mod adecvat în calitate de co-educatori în procesul de 
învățare al copiilor lor, începând din primii ani. 

Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. Mediul în care trăiesc poate 
sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. Poate să se comporte ca o sursă de 
forţă şi siguranţă, sau ca o restricţie a dezvoltării. La rândul lor, părinţii pot influenţa comunitatea 
deopotrivă ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi 
la fixarea priorităţilor sociale. 

La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, şcoala şi 
comunitatea.  

În momentele diferite ale creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, fiecare din aceste 
instituţii sociale are un rol important. Mai mult, azi, este determinată nevoia unui parteneriat educaţional 
între acestea, în favoarea unei educaţii eficiente pentru individ şi pentru societate.  

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 a copilului; 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 al unor 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 întâlnirilor, mai mult sau mai puţin întâmplătoare, 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 acesteia şi atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele 
educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi le foloseşte activ. 

Bibliografie: 
Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 
Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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Proiect de activitate - Joc muzical 

Prof. Smocot Mihaela 
Gradinita nr.7, Bucuresti 

DENUMIREA ACTIVITATII – ALA2 
MIJLOC DE REALIZARE – Jocuri motrice distractive 
TEMELE ACTIVITATII:  „Hai, copile, hai la joc!” – joc de miscare cu text si cant (consolidare); 
„Bat din palme” – joc de miscare cu text si cant (consolidare); „Plimba jucaria mai departe” – joc 
linistitor (predare).  
TIPUL ACTIVITATII – formare de priceperi si deprinderi 
SCOPURI: 

– Formarea deprinderii de a insoti cantarea cu miscari sugerate de text;

– Formarea unor deprinderi motrice (de exemplu: mers cu pas adaugat).
OBIECTIVE OPERATIONALE: 
        O1 – sa execute corect miscarile diferitelor segmente corporale impreuna cu    toata grupa de copii 
mentinand ritmul impus de educatoare; 

O2 – sa redea cantecul la unison insotindu-se de miscarile si mimica adecvate; 
O3 – sa fie atent la explicatiile educatoarei si la semnalul de pornire/oprire; 
O4 – sa execute corect exercitiile de respiratie. 

STRATEGIA DIDACTICA  inductiv-euristica: 

 Metode si procedee: instructajul, comunicarea, exercitiul, jocul, explicatia si demonstratia.

 Modul de organizare – frontal.
LOCUL DE DESFASURARE: sala de grupa 
DURATA: 10-15 minute 

SSCCEENNAARRIIUULL  AACCTTIIVVIITTAATTIIII  

SECVENTELE 
ACTIVITATII 

Ob.  
Op. 

CONTINUTUL  
ACTIVITATII 

METODE SI 
PROCEDEE 

MATERIAL 
DIDACTIC EVALUARE

(1) 
Organizarea 

activitatii 

Se aeriseste sala de 
grupa. 

Se aranjeaza mobilierul 
astfel incat sa se  obtina  un 
spatiu suficient de mare 
pentru desfasurarea jocurilor 
motrice distractive. 

Copiiii intra in sala de 
grupa cantand cantecelul”Unul 
dupa altul” 

Instructajul  

(2) 
Comunicarea 

temei si a 
obiectivelor 

Se fac cateva exercitii 
de incalzire: 

,,Miscam degetelele, 
Dam din coate repede, 
Ne lasam pe vine, 
Plici,plici,plici!’’ 
Se  executa jocurile 

muzicale: „Hai, copile, hai la 
joc!” si „Bat din palme”. 

Vor fi anuntati ca la 
sfarsitul executarii celor 2 
jocuri vor invata un nou joc 
linistitor „Plimba jucaria mai 
departe”. 

Comunicarea

(3) 
Pregatirea 

organismului 
pentru efort 

O1 Copiii sunt asezati  in 
semicerc si executa exercitiile 
propuse de educatoare: 

„Fiecare da mana 

Exercitiul  
Instructajul  
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vecinului sau formand 
perechi-perechi executand 
miscarile jocului cantecel. 

(4) 
Desfasurarea 

activitatii 

O1  
O2  
O3 

Se executa primul joc. 
Dupa executarea 

primului joc,copiii dau drumul 
la manute si se reface 
semicercul. 

Se executa jocul al 
doilea. 

Jocul si 
exercitiul 

Evaluare
orala 
frontala 

Evaluare 
orala 

individuala 

(5) 
Revenirea 

organismului 
dupa efort 

Educatoarea solicita 
copiilor sa faca cateva exercitii 
de relaxare si de respiratie: 

 „mirosim
florile”; 

 „umflam
baloanele”.

      Copiii se vor aseza pe 
covor si vor juca jocul nou 
linistitor,care se 
numeste”Plimba jucaria mai 
departe”. Jucaria se plimba pe 
rand pe la toti copiii. Fiecare 
copil o saluta atunci cand 
soseste si o da mai departe 
vecinului. 

Copiii vor plimba pe 
rand: un iepuras,o papusa,un 
catel etc.  

Explicatia 
Demonstratia

exercitiul 

Evaluare
orala, 

frontala si 
individuala 

(6) 
Incheierea 
activitatii 

Educatoarea face
aprecieri asupra modului in 
care s-a desfasurat 
activitatea. 

BIBLIOGRAFIE:  

 Mosor Elena si Tomescu Victoria – „Metodica educatiei muzicale pentru invatamantul prescolar”, editura

Pildner, Targoviste 2005;

 Barbu H., Popescu Eugenia si Serban Filofteia – „Activitati de joc si recreativ-distractive”, EDP

Bucuresti 1994;

 Barta Andrei si Dragomir Petrica – „Deprinderi motrice la prescolari”, editura V&I Integral. Bucuresti

1995;

 „Curriculum pentru educatia timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 6/7 ani”, editata de

MECT in 2008.
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII ROMÂNEȘTI 

Învățător: Nimară Lavinia 
Școala Primară Cocoreni 

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. 
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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 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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Importanța jocului didactic în învățământul preuniversitar 

Prof. Niță Amalia-Nadina, 
Școala Gimnazială Nr.1 Roma, Botoșani 

” Jocul este cel mai elevat tip de cercetare.”   

Albert Einstein  

Copilaria reprezintă apanajul imaginației și  nu ne-o putem imagina fara  jocurile sale.      
Pedagogul Jean Chateau ne îndeamnă la o reflectie:

,, Să presupunem că dintr-o data , copiii noștri ar înceta să se joace , ca în școală lectiile  s-ar desfășura în 
liniște perfectă , n-am fi distrași de strigătele si rasul lor. Atunci n-am avea în preajma noastră aceasta 
lume a copiilor , care ne aduce griji și bucurii , ci un popor trist de pigmei stângaci și tacuți , lipsiți de 
inteligența si suflet . “ 

Jocul reprezintă o ,, exersare artificială a energiilor , este o formă de socializare , în care individul 
se construiește pe sine din interior , dar fiind o ființă socială “.  

Jocurile didactice  includ sarcini didactice care au un rol covârșitor în valorificarea creatoare a 
cunoștințelor și deprinderilor achiziționate , la dobandirea , prin mijloace proprii , a unor cunoștinte . Ele 
au rolul de a angaja întreaga personalitate a copilului , constituind  mijloace veritabile de evidentiere a 
capacitatilor creatoare . Acestea angajeaza si metode de stimulare a potențialului creativ al copilului , 
manifestata de elevi in procesul de învățare . 

Jocului didactic este considerat  o metodă de stimulare si dezvoltare a creativității. Prin 
intermediul jocului sunt antrenate  factorii intelectuali și nonintelectuali  destre care fac referire 
cercetările științifice evidențiate în literatura didactică . 

Organizate activităților didactice sub formă de joc didactic incumbă spontaneitatea. Pentru a 
realiza o activitate reușită cu copiii activitatea trebuie să permită tuturor copiilor să se joace , să intre in 
competiție , să rezolve sarcini și să se bucure de rezultatele lor. 
          În esență, jocul contribuie  la educarea emoțiilor  si a trasaturilor pozitive de voință și caracter . 
Acesta stimulează onestitatea, răbdarea , spiritul critic si autocritic, stapanirea de sine, având un aport 
deosebit în legarea  colectivului de elevi și la formarea disciplinei constiente. Utilizând materiale  frumos 
colorate, jocul contribuie la educatia estetica , acestia învățând să aprecieze frumosul . 

 Evan Esar afirma că  “Joaca este o muncă pe care te bucuri să o faci pe degeaba.”  
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RELAȚIA FAMILIE-ȘCOALĂ 
CHEIA SPRE SUCCESUL ȘCOLAR AL ELEVULUI 

prof. înv. primar  OANȚĂ ADRIANA 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 PETROȘANI 

jud. HUNEDOARA 

ARGUMENT 
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 părăsire timpurie a școliisau chiar a 
scăderii delicvenţei juvenile. 

 CUPRINS 

Relaţia şcoală – familie 
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. 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, pot îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, abilitățile 
educaționale ale părinților sau să dezvolte abilitățile de lideri ale părinților, precum și să conecteze 
familiile cu membrii școlii. 

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”. 

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 
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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. 

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. Din experienţa celor 24 de ani la catedră am întâlnit diferite feluri de părinţi 
care ,,se mândresc” cu atitudinea severă faţă de copii (copilul plângea când lua calificativul Suficient sau 
Bine, spunând că va fi bătut sau certat), ,,familii severe”, ,,familii permisive”, familii în care toţi se învârt 
în jurul poftelor copilului. În nici unul dintre cazurile enumerate mai sus nu se realizează o educaţie 
sănătoasă. Mediul influenţează, iar educaţia acţionează nu însă independent ci corelativ. Din diferite 
chestionare administrate în diverse perioade ale anului şcolar mi-am dat seama de fel de fel de părinţi 
interesaţi sau nu de şcoală şi de viitorul copilului său. Am reuşit să cunosc atmosfera şi climatul educativ 
din familie, structura familiei, condiţiile materiale, comportamentul părinţilor faţă de elevi, dezvoltarea 
fizică, starea sănătăţii şi dezvoltarea psihică. Punctajul obţinut după interpretarea răspunsurilor m-a ajutat 
să trag concluzia că există o relaţie fructuoasă între şcoală şi familie cu unii părinţi, dar şi o relaţie bună, 
care poate şi trebuie îmbunătăţită cu cealaltă parte a lor. Părinţii au venit cu idei de rezolvare a unor 
activități. 

În relaţia şcoală-familie pot apărea dificultaţi de ordin comportamental, intâlnite atât la părinţi, cât 
şi la profesori sau de ordin material; relaţia respectivă cere  un surplus de efort din punct de vedere 
material şi de timp. Aceste dificultaţi pot apărea din părerile divergente  privind  responsabilitatea statului 
şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, libertatea de  alegere a şcolii, de către parinţi, impactul 
familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, randamentul pedagogic şi datoria parentală, participarea 
la gestionarea şi procesul decizional din şcoală. 

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. 
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 CONCLUZIE 
Din această perspectivă, se pune întrebarea: ce caştigă profesorul într-o cooperare cu familia? Se 

apreciază ca acest câştig  poate fi un statut revalorizator în ochii societăţii; cooperarea cu familia poate fi 
un test profesional şi poate fi considerat ca făcând parte din datoria profesională a profesorului 
deoarece: părinţii sunt clienţi ai şcolii; eficacitatea învăţamântului evaluată la şcoală şi profesori poate fi 
ameliorată prin cooperare între şcoală şi familie; părinţii sunt responsabili legali de educaţia copiilor lor și 
pot evalua cu exigenţă rezultatele activităţii şcolare. 

Bibliografie: 
1. Robu, Maria, „Empatia în educaţie”, Didactica Publishing House, Bucureşti, 2008
2. Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan,Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, Iaşi, 2001
3. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004
4. Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000
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ZĂPADA ÎNGERILOR PRIN GRAI ROMÂNESC 

OLGA 

Este  noapte. Dincolo de fereastră și de respirația mea, este o lume de basm, o lume miraculoasă. 
Anotimpul iarna are un loc aparte în suflețelul meu. Acest anotimp miraculos cucerește mii de inimii. 
Felinarul din stradă arată cum lacrimile îngerilor înghețate cad pe pămînt. Caldura  se simte atunci cînd în 
satul meu se așterne prima zăpadă. Ninsoarea se așterne ca o plapumă albă acoperind drumurile 
întroienindule, casele, copacii au pe crengi mormane de zăpadă și felinarele. De multe ori se întimplă că 
această zăpadă vine noapte, iar dimineța cînd deschidem ochi vedem o priveliște ca în povești, singurul 
glas ce răzbate în peisaj înmărmuit este a vîntului. Iar soarele face ca zăpadă să sclipească, ca niște pietre 
prețioase și  aerul este proasped, curat și cu miros unic.  

În acest moment totul satul se transformă într-un basm, făcîndu-I pe oameni să creadă în magie și 
minuni. Pe ulițe merg copii cu ghiozdane în spate, și se aud țipete, jucîndu-se cu bulgări de zăpadă. Alți 
copii fac babă de zăpadă, prichindeii se dau cu săniile. În case se face focul, iar lemnele trosnesc în sobă, 
bunica spune povești,  în casă predomină o liniște plăcută. 

Iarna îmi aduce aminte de copilărie, cînd o așteptam cu sufletul la gură, așteptam ziua mea de 
nastere, așteptam sărbătorile.  Sărbătorile de iarnă ne strîngea pe toți acasă la o masă mare și caldă. În 
această atmosferă înalțam imnuri de slavă că S-a născut Pruncul Sfînt. Mai tîrziu mergeam împreună, 
colindînd pămîntul și vestind această mare minune. 

Din cerul lin coboară de sărbători binecuvîntarea praznicului Nasterii Domnului. Se așterne 
căldură, lumină, bucurie, mîngîiere și sufletul îți tresare.  Că S-a născut un nou Împărat, unde tot pămîntul 
s-a cutremurat și îngerii lăudau, cerurile, magii daruri aducînd, păstorii cu steaua călătorind, și fruntea își 
apleacă și cu uimire, în taină se rostește: „Răsărit-ai Hristoase din Fecioară, Soarele dreptății, steaua Te-a 
arătat, încăput în peșteră, pe Cel neîncăput.” 
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Sărbatorile de iarnă la români 

Prof. Onita Sorina Dori 
Scoala Gimnaziala Birda 

Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu prinderea Postului Craciunului (15 noiembrie) si tin 
pana la Sfantul Ioan (7 ianuarie). Este o perioada bogata in obiceiuri, diferite de la o zona la alta, avand in 
centru marile sarbatori crestine praznuite in aceasta perioada. Reperele mai importante sunt: Postul 
Craciunului, Craciunul, Anul Nou, Boboteaza si Sfantul Ioan. In functie de acestea, grupele de traditii si 
obiceiuri difera. 

In ziua de azi, colinda are functie de urare si o functie de vestire a Nasterii Domnului. Ei ii sunt 
asociate tendintele tot mai marcate de trecere de la ritual la spectacol. Acum au fost uitate vechile 
simboluri si functia lor originara, accentul deplasandu-se pe valoarea estetica, pe frumos. Aceste 
caracteristici fac posibila valorificarea lor scenica, sub forma de spectacole si festivaluri de folclor si in 
cadrul repertoriului interpretilor consacrati, de muzica populara sau usoara. Treptat, acest gen de 
manifestari tind sa devina traditii locale, cu rol de a conserva (macar sub aceasta forma) obiceiul, dar si cu 
"dezavantajele" pe care le presupune noul context al desfasurarii, publicul, etc. Dincolo de acestea, este 
un fenomen al evolutiei unui vechi si foarte practicat obicei, in conditiile societatii moderne. 

In zilele Craciunului, pana la Sfantul Vasile, sau chiar pana la Boboteaza, copiii umbla cu Steaua. 
Ei se numesc stelari, crai, colindari sau colindatori. Umbla in cete mici, cu o stea facuta dintr-o sita veche, 
cu sase, opt sau douasprezece coarne triunghiulare, invelite in hartie colorata. In centru, au icoana Nasterii 
Domnului. Miezul cantarii lor se refera la cautarea si aflarea pruncului Iisus de catre magi sau crai. Dar 
cantarea cuprinde si o parte a troparului Nasterii Domnului si o oratie catre gazde. Prin zona Muscelului e 
obiceiul ca stelarii sa-si inchine steaua, la intalnirea a doua cete. 

Uneori, ei colinda impreuna cu Vicleimul (Irozii, Viflaemul), teatru popular care prezinta scene de 
la Nasterea Domnului: a gasirii de catre Iosif si Maria a unui loc pentru a-L naste pe Iisus, a magilor, a 
pastorilor, a uciderii pruncilor de catre Irod, a cautarilor acestuia pe la carturarii vremii, a chinuirii lui 
Irod de catre draci. Considerat a fi venit la noi pe la sfarsitul secolului al XVIII-lea, din Galia, teatrul de 
irozi este putin jucat in zilele noastre, mai ales in Transilvania si sporadic, in variante muntenesti sau 
moldovenesti. Acolo unde exista, este un adevarat spectacol, care se incheie cu o suita de colinde, in 
vazul intregii comunitati adunate. 

Alt obicei intalnit pe tot cuprinsul tarii este impodobirea bradului de Craciun, cu jucarii, lumini, 
globuri, beteala. Obiceiul este de data recenta (se intalnea in Romania, pana la sfarsitul secolului al XIX-
lea, numai in casele nemtilor care locuiau prin orasele mari) si nu face parte din traditiile vechi romanesti, 
ci afost preluat din Occident. Romanii aveau obiceiul de a impodobi un pom, o ramura verde, doar la 
nunta si la inmormantarea unui tanar nenuntit. Cu toate acestea, specialistii vorbesc despre existenta, la 
sate, a unui pom de fasole sau din paie. Altii preferau pomul "de vasc", tinut astazi in casa de Anul Nou, 
cu credinta ca aduce noroc. 

Postul Craciunului este, in felul sau, un paradox: un post de bucurie; desi in traditia crestina postul 
inseamna pocainta, asceza, intristare. Postul Craciunului insa inseamna toate acestea numai in masura in 
care simbolizeaza intunericul in care se afla lumea inainte de venirea Mantuitorului. Dar intrucat asteapta 
si prevesteste Nasterea lui Mesia, este un post de bucurie, un post usor, cu dezlegare la peste in fiecare 
sambata, duminica si sarbatoare mai importanta. 

Caracteristice perioadei acestui post, in comunitatea romaneasca sunt pregatirile pentru marea 
sarbatoare a Craciunului (atat din punct de vedere gospodaresc, cat si din cel al obiceiurilor) si serbarea 
sarbatorilor crestine din aceasta perioada. Pentru comunitatea de pana la inceputul secolului al XX-lea, 
aceasta este perioada sezatorilor, intrucat, in noptile lungi de iarna, era vreme destula pentru lucrul de 
mana, dar si pentru distractii; aceasta era si perioada cand se cunoasteau flacaii cu fetele, pentru a se 
casatori, dupa Boboteaza.  

 In calendarul romanilor, acest ciclu de sarbatori este foarte important. Este cea mai lunga perioada 
a anului cand sarbatorile se tin lant, cea mai bogata in semnificatii si evenimente crestine; cea care ii leaga 
pe romani mai mult de traditiile populare si de locurile natale; cea care impune comunitatii romanesti alte 
ierarhii, alta stratificare sociala decat cea obisnuita; este perioada care, in multe locuri, te transporta intr-o 
lume straina parca de obisnuintele cotidiene - o lume in care e, cu adevarat, sarbatoare. 
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ROLUL PARTENERIATELOR CU PĂRINȚII ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

Prof. înv. primar Onuț Maria 
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea 

Pentru o colaborare mai bună cu părinţii elevilor pe care îi îndrum am realizat diferite partenerite. 
Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca 
parteneri egali în educaţia copilului.  

Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi 
la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: 

 formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;

 convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în
ansamblu;

 creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii
spontane a copilului; achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le
folosească în educarea propriilor copii;

 implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării
serbării de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.

Prin aceste parteneriate elevii au reușit să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis 
opiniile personale, să vorbească despre evenimentele la care participă, despre calitățile și defectele lor. 
Elevii au dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale 
părinților, pentru adevăr.  

Serbarea de Crăciun- un exemplu concret de realizare a parteneriatului școală- familie- proiect 
educațional. Perioada Sărbătorilor de iarnă are, în fiecare an, un aer magic. Crăciunul înseamna zăpadă, 
bucurie și nu în ultimul rând prilej de petrecere. Dacă mitul bătrânului Moș reușește încă să topească și 
cele mai înghețate inimi, cum oare este văzut Crăciunul prin ochii inocenți de copil? Serbarea de Crăciun 
reprezintă unul din momentele cele mai incărcate de emotie pentru copii, părinti, bunici și cadre didactice 
care au pregătit din timp un program care sa-l bucure pe Moșul. 

Scop: Proiectul își propune ca elevii să-si îmbunătățească cunostintele despre cunoașterea 
tradițiilor și obiceiurilor românești de Crăciun și Anul Nou.  

Obiective:  

 cunoasterea și descrierea tradițiilor si obiceiurilor crestine;

 achizitionarea valorilor educative si morale crestine;

 promovarea semnificatiei sărbătorilor specifice românilor;

 promovarea activitatilor cultural –artistice specifice anumitor evenimente;

 constientizarea părintilor cu privire la importanța sărbătorilor la români și rolul lor in educarea
copiilor din perspectiva creștină.
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Argument: Sărbătorile religioase sunt un prilej de bucurie si de împăcare sufletească in rândul 
românilor. Prin aceste activități promovăm obiceiuri și tradiții naționale, locale sau regionale, precum și 
însușirea unei conduite de respect, față de cultura națională .Punctul de pornire in desfășurarea proiectului 
l-a constituit curiozitatea copiilor de a afla cât mai multe despre obiceiurile si traditiile de Crăciun și de 
Anul Nou. Copiii,iubesc sărbatorile crestine,îsi îmbunătățesc cunostințele prin aflarea mai multor 
povești,legende despre trecutul neamului nostru. Totodata le plac și sărbătorile laice –venirea lui Moș 
Nicolae, Moș Crăciun și din acest motiv, s-a încercat prin acest proiect promovarea de colinde si urături 
specifice zonei.Implicarea copiilor in derularea acestui proiect va conduce la constientizarea faptului că 
sărbătorile și tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. 

 Exemple de activități desfășurate în cadrul Serbării de Crăciun:  

•Prezentarea unor obiceiuri și tradiții locale;

•Recitarea de poezii și cântarea unor colinde;

•Confecționarea unor decoruri de Crăciun, felicitări, daruri;

•Prezentarea unor dansuri tradiționale sau moderne ( dansul fulgilor de nea, dansul renilor etc.)

•Venirea Moșului, împărțirea unor daruri. Copiii se străduiesc mult, simt cu toţii apropierea celei mai
mari sărbători a creştinătăţii – Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Părinții și bunicii care participă la serbare uită pentru o clipă de problemele cotidiene şi păşesc 
alături de copii în lumea de vis a colindelor, iar versurile recitate sunt ca o rugăciune a fiecăruia pentru 
noi şi pentru semenii noştri. 

Bibliografie: 

 Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; Boroș,  Maximilian-Profesorul și 
elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Prof. Pană Rodica Daniela 
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

Familia şi şcoala sunt factori educativi cu o influenţă mare asupra formării şi dezvoltării 
personalităţii copilului. Parteneriatul şcoală-familie este modalitatea prin care raporturile dintre părinţi şi 
cadrele didactice trebuie să o îmbrace şi care poate răspunde cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale 
copiilor în funcţie de particularităţile de vârstă şi deficienţa fiecăruia. 

Relaţia dintre cele două instituţii – şcoală şi familie – nu poate fi realizată decât în colaborare, 
bazată pe o comunicare eficientă în care cei doi parteneri îşi cunosc foarte bine responsabilităţile. Pentru o 
bună reuşită educaţională, familia trebuie să-şi asume rolul de colaborator activ al şcolii, să cunoască 
cerinţele specifice şcolii, să creeze condiţiile necesare activităţii de învăţare continuă, precum şi controlul 
îndeplinirii programului zilnic. 

Rolul familiei nu se rezumă numai la atât, ci ea trebuie să consolideze deprinderile moral-civice, 
conduita civilizată, în relaţiile cu cei din jur, să creeze condiţiile necesare dezvoltării aptitudinilor 
copilului lor etc. Din această perspectivă, rolul părinţilor faţă de copilul devenit elev, se schimbă, ei înşişi 
având nevoie de îndrumarea cadrului didactic. Această activitatea de colaborare întră în sarcina fiecărui 
cadru didactic, devenind o obligaţie profesională şi morală, în acelaşi timp. 

Formele de colaborare a familiei cu şcoala sunt bine cunoscute şi fiecare cadru didactic are 
posibilitatea de a stabili acele modalităţi care se dovedesc a fi eficiente. Părinţii trebuie atraşi alături de 
şcoală prin forme variate de activitate, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând 
rolul de factor răspunzător în devenirea propriului copil. Prin activităţile propuse se urmăreşte facilitarea 
schimbului de idei, practici şi opinii între grupuri de părinţi cu nevoi şi probleme asemănătoare, 
consolidarea deprinderilor socio-comportamentale care vin să sprijine buna desfăşurare a întregului 
demers educativ. 

Promovând activităţile educative în parteneriat cu părinţii, centrate pe educaţia elevului, şcoala 
trebuie să respecte acest principiu fundamental pentru orice tip de educaţie de tip democratic. Scopul 
general al acestui parteneriat dintre educatori şi părinţi este asigurarea caracterului pozitiv şi a coerenţei 
influenţelor educative ale tuturor factorilor implicaţi. 

Organizarea activităţile educative în parteneriat cu părinţii 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. Ele oferă o viziune amplă şi 
sistematică, creează posibilitatea structurării clare a muncii, iar lucrul în parteneriat aduce în plan 
profesional deschideri spre domenii noi şi multiple satisfacţii partenerilor. 

Toate aceste activităţi au ca obiectiv major antrenarea părinţilor în cunoaşterea activităţii din 
școală, a propriilor copii pentru a putea aplica cele mai corecte strategii de educaţie atât în familie, cât şi 
în instituţia şcolară. 

Ca rezultate ale acestor activităţi putem menţiona participarea părinţilor în educaţia copilului, de a 
lucra în echipă şi de a găsi soluţii împreună pentru educaţia şi dezvoltarea personalităţii elevului, 
formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe încredere, comunicare şi toleranţă, 
realizarea unui dialog deschis în care cadrele didactice şi părinţii trebuie să înveţe unii de la alţii, să 
discute şi să aleagă împreuna alternativele cele mai potrivite pentru copil, realizarea unor materiale 
deosebite care să pună în valoare creativitatea şi imaginaţia elevilor şi părinţilor, creşterea încrederii în 
ceea ce face şcoala pentru educaţia, recuperarea şi integrarea socială a copiilor, dar şi a prestigiului 
acesteia în comunitate. 
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În concluzie se poate afirma că toate aceste activităţi educative în parteneriat cu părinţii sunt benefice, duc 
la crearea unor valori educative superioare, la o mai bună pregătire a copiilor pentru şcoală şi viaţă iar 
beneficiarii nu sunt alţii decât „copiii”. 

Bibliogrrafie: 
Cucoş, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, 2002 
Dumbrăveanu, Laura, Parteneriatul şcoală – familie, o provocare pentru şcoala românească, Editura Cronica 
Română, 2006 
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SĂRBĂTORI  DE  IARNĂ,  LA ROMÂNI 

Prof. PĂUN STELUŢA 
Grădiniţa Călmăţuiu 

Şcoala Gimnazială Călmăţuiu 
Jud. Teleorman 

 Noiembrie îşi adună frunzele , trimiţând poveşti cu arome de toamnă târzie spre alte zări…printre 
crengi şopteste vântul cu adieri reci…Se apropie cu paşi repezi valuri întunecate de nori,azvârlind ici şi 
colo stropi de ploaie reci. 

 Înfiorate se adună gândurile,la căldura sobei,lângă vetrele străbune de aici sau de aievea. Începe 
pregătirea casei şi a sufletului pentru un nou început de recoltă, de an, de viaţă. Nu există, în satul 
românesc, familie care să nu se pregăteasca pentru Crăciun! 

Şi grădiniţa,ca factor de creştere,de formare şi dezvoltare a copiilor,de pregătire în vederea 
integrării cu succes în viaţa socială,desfăşoară o multitudine de activităţi,în parteneriat cu părinţii 
copiilor,cu ceilalţi factori sociali. 

Sărbătorile de iarnă la români, încep odată cu Sfântul Andrei,ocrotitorul acestui pământ. Continuă 
cu  Sfântul Nicolae, cel ce ne învaţă despre bunătate, generozitate,ajutorul dat celui în nevoie. 

Postul Crăciunului ,continua curăţirea sufletului şi a gândului, pregătirea  noastră pentru a primi în 
curăţenie  spirituală şi morală,Naşterea  lui Iisus. 

Tradiţiile specifice acestor sărbători sunt deosebite de la o yonă a ţării la alta, ceea ce dă nota de 
originalitate. 

 Peste tot ,ţin până la Sfântul Ioan.. Acestea  par a fi, pentru cei care le privesc din exterior, 
manifestari  folclorice fabuloase.  

Împreună,le-am aflat de la cei mai în vârstă,lepracticăm în familie. Întreaga sociaetate îmbracă 
haină de sărbătoare,plină de lumină şi bucurie. Nu abundenţa aduce bucurie ci prezenţa întregii familii. 

De sărbătorile Crăciunului, cel mai frumos obicei este colindul. 

 Colindele sunt cântecele cu care copiii, tinerii sau chiar și oamenii maturi întâmpină venirea lui 
Hristos pe pământ. 

 Proveniența cuvântului colind se găseste în latinul calendae. Numele a fost dat de romani 
sarbatorilor păgâne de Anul Nou. În acea perioadă copiii romanilor umblau din casă în 
casă și cântau „imne”. De-a lungul timpului datina latină a fost preluată și adaptată la religia creștină. 

Din cadrul ritualului colindelor fac parte: cântecele de Stea, Vifleemul, Pluguşorul, Sorcova. Se 
joacă Vasilca, jocuri cu măşti (Ţurca, Cerbul, Brezaia), teatrul popular, dansuri . 

Cântecele de stea româneşti provin din diverse surse. Din lumea bizantină ortodoxă, din lumea 
bisericii catolice ori creațiile culturale ale neamului nostru.Steaua purtată cu ocazia colindelor se face din 
lemn uşor şi are mai multe colţuri. Se împodobeşte cu hârtie colorată și are fixată la mijloc o iconiţă cu 
Maica Domnului şi Isus Hristos.Când merg cu Steaua, copiii sunt uneori însotiti de mascați care poartă și 
numele de țahondre  Aceștia sunt de obicei adulți sau adolescenţi care pot avea grijă de micii colindători. 

Grupul stelarilor trece pe la porțile caselor și întreabă: „Primiți cu steaua?..Primiți cu steaua?„. 
Se continuă cu „Cine primește/ Steaua frumoasă/ Si luminoasă/ Cu colțuri multe/ Și mărunte/ De la 
nașterea/ Lui Hristos/ Dăruite. Grupul colindătorilor este primit în casă sau în curte și atunci copiii încep 
a cânta colindele.  

La sfârsitul colindului ceata de colindători va primi răsplata. În vremurile vechi ei primeau 
covrigi, nuci, mere, cozonac. Acum însă ei sunt răsplătiți cu bani.Când colindătorii pleacă din casa în care 
au colindat în care au fost primiți colindătorii spun: „Noi ieșim, Dumnezeu intră„. aduce noroc și pentru 
a alunga duhurile rele.Când oamenii nu primesc colindători, închid uşile sau nu oferă daruri, efectele 
magice sunt opuse, ei încâlcând regulile acestui obicei. 

Repertoriul obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti cuprinde şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 
sfaturi cu originea în credinţe şi mituri străvechi sau creştine.Iată câteva: 
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 În dimineața de Crăciun este bine să ne spălăm pe față cu apă curgătoare, în care punem o monedă de
argint. Vom fi astfel curați ca argintul, feriți de bube și beteșuguri, care vor merge pe vale-n jos.

 În multe sate românești bătrânii fac cu usturoi pragurile casei, a grajdurilor și a șurilor. Apoi merg la
animale și membrii casei și îi ung pe frunte în forma crucii. Ei cred astfel că vor fi feriți de strigoi și
duhuri rele tot anul viitor.

 În noaptea de Craciun mulți oameni lasă o lumânare aprinsă, de multe ori la icoana lui Iisus Hristos.
Astfel, norocul va vedea casa în întuneric și va putea intra înăuntru.

 Femeia care face colacii pentru Crăciun, se duce în grădină cu mâinile pline de aluat și zice către
fiecare pom așa: „măr, păr, etc astfel de rodnic, să fii cum stă aluatul pe mâinele mele”

 Tot în seara de Craciun fetele care doresc să-și cunoască viitorul ursit pun sub perna pe care vor
dormi săpunul și pieptănul urmând astfel să-l viseze pe alesul lor.

 În seara de Ajun, fata care vrea să știe dacă se va mărita anul viitor trebuie să meargă afară. Ia un braț
de lemne tăiate mărunt și le va pune sub masă. După ce termină toată lumea de mâncat fata trebuie să
le numere. Dacă numărul va fi cu soț ea se va mărita anul viitor.

 În ajunul Crăciunului și zilele următoare omul trebuie să se ferească să se certe fiindcă tot anul va fi
în ceartă și ocară.

 În ziua de Crăciun nu se face curăţenie şi nu se aruncă gunoiul, altfel alungi norocul.
 Masa din Ajunul Crăciunului, în Moldova, nu se consumă până nu este sființită de preotului satului.

Nimeni nu are voie să descopere masa până nu intră preotul pe ușă. Preotul sființește masa, gustă
primul din bucate și apoi cei ai casei.

Obiceiul împodobirii pomului de Crăciun s-a suprapus peste un vechi obicei al incinerării 
Butucului (zeul mort) în noaptea de Crăciun. Acest obicei simboliza moartea şi renaşterea divinităţii 
şi a anului la solstiţiul de iarnă. Obiceiul a fost atestat la români, aromâni, letoni şi sîrbo-croaţi. 

 Un alt obicei foarte cunoscut în România 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. Orice familie cu oameni gospodari trebuie să taie porc la Craciun. 

Despre traditiile si obiceiurile romanesti nu putem spune multe insă, putem spune că avem 
o naţiune puternică, cu obiceiuri si tradiţii respectate din vechi străbuni,care mai sunt respectate şi
astăzi. 

Bibliografie: material apartinand Muzeului Taranului Roman 
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IDEI de ACTIVITĂŢI pentru SERBAREA ONLINE 

Petrescu Nicoleta Gabriela 
Liceul Tehnologic “V. Madgearu”, Rosiori de Vede, Teleorman 

Numai mâine, nu-i poimâine! Crăciunul se apropie, iar anul acesta serbările de iarnă vor fi total 
diferite. Cu toții ne dorim să alungăm incertitudinile acestui an, iar elevii vor să aibă simțul continuității 
măcar în ceea ce privește aceste momente deosebite. 

Serbări online?!! Fie că veți dedica o întreagă zi pentru a marca venirea sărbătorilor de iarnă, fie 
că veți puncta prin diferite activități zilnice, poate ar veni  în ajutorul dvs  câteva propuneri de momente 
speciale: 

Personajul preferat de iarnă 

Invitați-i pe elevi să se costumeze fie în Om de Zăpadă, fie în Crăiasa Zăpezii sau într-un alt personaj de 
poveste sau chiar unul inventat. Desigur elevii pot adapta echipamentul personajului la ceea ce au prin 
casă, fără a fi nevoie să recurgă la costuri adiacente: de exemplu  – Omul de Zăpadă poate fi realizat din 
cartoane de la diferite colete, decupate în formă de cerc și pe care sunt desenate elementele principale: 
nas, ochi, nasturi etc. 

Test rapid pe tematica sărbătorilor pentru elevi alcătuit din câteva întrebări: 

Ai putea realiza un meniu inedit de Crăciun?  

Care a fost cadoul preferat primit de la Moș Crăciun? 

Decorațiunea de brad ideală este… 

Ce i-ai spune lui Moș Crăciun, dacă l-ai întâlni? 

Un colind creat de toții elevii 

Regulile sunt simple: dvs, ca invatator/profesor începeți primul vers, iar apoi fiecare elev creează un vers. 
Ce va ieși? Cu siguranță va fi memorabil. 

Un Om de Zăpadă desenat cu ochii închiși.  

Cu siguranță se va râde mult. Instrucțiuni și resurse: cariocă, coală de desen și poftă de râs. Fără să 
trișeze, stând cu ochii închiși, elevii vor desena câte un Om de Zăpadă sau poate chiar sania lui Moș 
Crăciun. Cu siguranță, se va râde mult atunci când fiecare elev va arăta către cameră creația sa. 

Craciunul este cea mai asteptata sarbatoare, la orice varsta. Intreaga casa isi schimba infatisarea de 
sarbatori, ideile de decoratiuni si bucuria de a crea fiind nelimitate. Iata o serie de idei de activitati 
creative pentru Craciun pe care le poti pune in practica pentru a marca aceasta sarbatoare: 

* Realizati craciunite din hartie;

* Cititi legenda craciunitei si aflati cum a devenit aceasta floare originara din America Centrala un simbol
al Craciunului; 

* Colorati o felicitare. Descarca gratuit felicitarea noastra, roaga-l pe copil sa o coloreze asa cum doreste
si trimiteti-o unei persoane dragi; 

* Realizati fulgi de zapada din hartie. Pornesti de la un patrat de hartie, tai, decupezi si lipesti si obtii un
fulg spectaculos 3D; 
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* Creati o felicitare de Craciun.Realizati o felicitare speciala, care ascunde o surpriza inauntru. Scrisoare
catre mos Craciun – model printabil. Ajuta-l pe copil sa trimita o scrisoare speciala mosului, anul acesta. 
Fulgi din hartie decupata. Indoiti un cerc din hartie, desenati un model, decupati si obtineti fulgi dantelati 
si delicati:) 
Globuri din polistiren cu pompoane si paiete. Majoritatea copiilor au un glob preferat, pe care il asaza cu 
grija in brad. Ajuta-l pe copil sa decoreze propriul glob, folosind pompoane sau paiete; 

* Eticheta de cadouri de Craciun. Cum stie fiecare copil care dintre cutiile lasate sub brad sunt cadourile
lui? Este simplu, Mos Craciun foloseste etichete de cadouri. Globuri de Craciun din hartie. Sunt simplu de 
realizat, pot arata foarte bine in brad si dezvolta indemanarea copilului. Ghirlanda decorativa din hartie. 
Poate fi agatata atat in brad, cat si pe perete sau in alte locuri pe care vrei sa le infrumusetezi; 

* Desenati-l pe Mos Craciun. Gasesti indicatii pas cu pas pentru a-l desena usor si frumos pe Mos
Craciun. Felicitare de Craciun usor de realizat. Un triunghi, un dreptunghi, putina creativitate si felicitarea 
este gata de expediat; 

* Globuri decorate manual. Inca o idee creativa pentru globuri speciale. Ghirlanda din paste pentru bradul
de Craciun. O idee inedita pentru decorarea bradului. Elf: accesoriu – cadou. Decoreaza portretul 
copilului intr-o maniera potrivita sezonului. 

1603



"MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNA! TRADIȚII ȘI OBICEIURI" 

POP ALINA, ȘCOALA  
GIMNAZIALĂ NR 30, BRAȘOV 

 Înainte de sărbătorile de iarnă, toată școala freamătă de colinde, pregătirea claselor, ornarea 
ferestrelor, pregătirea scrisorilor pentru Moș Crăciun, legende multe zâmbete! 

Așa a fost și la noi în clasă! 
După sărbătorirea Zilei Naționale am dat startul pregătirilor de Crăciun. 
Bineînțeles, că nu ne puteam apuca fără ajutorul părinților! Am învățat colinde, am realizat 

decorațiuni, am împodobit bradul, am ascultat colinde, iar toate activitățile au avut ca temă, Crăciunul. 
Toate aceste pregătiri s-au încheiat în ultima săptămână de școală când am dedicat o întreagă zi 

celebrării Crăciunului. 
Ziua a debutat cu prezentarea unui Powerpoint care ne-a oferit informații despre ce înseamnă 

Crăciunul, cine este Moș Crăciun și care sunt tradițiile de Crăciun la noi în țară, dar și în alte țări. 
În continuare am realizat o decorațiune tematică și anume un brad din carton, pe care l-am decorat. 

         Pentru că sărbătoarea Crăciunului înseamnă și Moș Crăciun, ce credeți…. Moșul a intrat în online 
cu noi și am discutat cu el mai bine de o oră….. și am mai fi stat dacă Moșul nu se grăbea să termine 
cadourile pentru seara de Crăciun! Pentru că am fost cuminti și am învățat tot anul, Moșul nu ne-a uitat și 
ne-a trimis printr-un elf brioșe cu decorațiuni tematice și pufuleți! A fost magic! 

Ziua s-a încheiat cu Secret Santa, copiii dăruindu-și cadourile pregătite. Am învățat cum să dăruim 
și cum să primit cadourile. 
          Pe toată perioada activității am cântat colinde, nu foarte cunoscute, ci noi, deoarece repertoriul 
românesc este foarte vast. 

Mai jos vă lăsăm câteva fotografii realizate în cadrul activității noastre. 
 Vă urăm sărbători fericite, pline de zâmbete și bucurii, așa cum le-am trăit noi în această perioadă 

la școală! 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

AUTOR: prof. înv. primar Pop Aurelia 
Școala Gimnazială Căianu Structura Vaida-Cămăraș 

În anul 2019 luna decembrie cinci zile au fost  dedicate activităților educative extracurriculare și 
extrașcolare în cadrul programului național „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, organizat de Ministerul 
Educației Naționale cu sprijinul mai multor factori:familie, şcoală şi societate. 

Scopul proiectului „SĂ ȘTII MAI MULT, SĂ FII MAI BUN” a vizat îmbunătăţirea competenţelor 
sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin: 
Procesul de învăţare prin joc; 
Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 
Organizarea adecvată a ambientului educativ; 
Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare; 
Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării. 

Activităţile desfăşurate: 
 Prima activitate a fost „Ornamente de Crăciun” . Elevii au lucrat pe echipe pentru realizarea de 

ornamente de Crăciun, colorarea unor planșe, confecționarea de felicitări, şi au povestit despre tradiţiile şi 
obiceiurile de Crăciun. La finalul activităţii am împodobit pomul de Crăciun.   

A doua activitate a fost o ”Întrecere la săniuș precum și concursul de Cel mai frumos om de 
zăpadă ”, în cadrul căreia clasele pregătitoare, cls. I a II-a , a III-a și a IV-a au  făcut pe dealul din 
apropierea satului oameni de zăpadă și s-au dat cu saniile sub formă de concurs. Totul s-a încheiat cu o 
gustare, un ceai fierbinte si alune prăjite aduse de o mămică. 

A treilea activitate „Să ne hrănim sănătos și în timpul sărbătorilor” s-a desfăşurat în şcoală, în 
sala de clasă și în curtea școlii. Eleviilor li s-a prezentat în power point importanța hrănirii sănătoase, au 
colorat, desenat și decupat alimente sănătoase, au participat la jocuri interactive referitoare la viața 
sănătoasă. Au făcut gimnastică în aer liber și din fructe au pregătit salată de legume și pâine prăjită cu 
usturoi pe care le-au și consumat.    

În cadrul acestei activități ne-a vizitat și d-l doctor stomatolog din localitate, prezentând 
importanța menținerii sănătății a dinților, distribuind elevilor pastă si periuță de dinți. 

A patra activitate a fost ”Nașterea lui Isus”  în cadrul căreia  am vizitat filmul despre nașterea lui 
Isus dramatizând această povestire imporantă. 

Al cincilea activitate  a fost ” Serbarea de Crăciun”  la care au participat și părinții și rudele 
elevilor. Copiii s-au pregătit cu cântece, poezii de Crăciun și o scenetă desprea nașterea Mântuitorului. 
Totul s-a sfârșit cu distribuirea darurilor pentru copiii din partea primăriei. 

 Tipul activităţilor: cultural –artistice, educaţie ecologică, educaţie civică, educaţie plastică, concurs, . 
 Parteneri implicaţi: părinții elevilor  
 Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor: Școala Gimnazială Vaida-Cămăraș, dealul din 
apropierea satului 
Obiectivele urmărite : 
  - vizionarea unor prezentări în format electronic-Micul creștin 
- discuții despre importanța Crăciunului 
- recitarea de cântece si poezii de iarnă și de Crăciun 
-realizarea unui atelier de creaţie a unor produse pentru Crăciun 
- desene cu tema ,,Simboluri ale Crăciunului”  
- împodobirea bradului 
- respectarea regulilor jocurilor propuse; 
- manifestarea comportamentului competitiv, dar şi a spiritului de echipă; 
- cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor vitale, precum şi a unor norme de comportament pentru 
asigurarea echilibrului dintre sănătatea individuală şi  cel colectiv 
- respectarea regulilorde igienă înainte şi în timpul pregătirii salatei; 
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- participarea activă la prepararea salatelor de fructe; 
- cultivarea unor calități fizice: viteza, îndemanare, rezistență, coordonare; 
- întărirea sănătății si călirea organismului copilului prin participarea cu plăcere la aceste tipuri de 
activități;    
 - respectarea regulilor jocurilor propuse 
- manifestarea interesului faţă de nașterea Mântuitorului; 
- formarea si dezvoltarea unor competențe de comunicare în scopul educării unor atitudini pozitive față de 
nașterea lui Isus La toate activităţile desfăşurate elevii au participat toţi elevii, fapt ce dovedeşte că 
activităţile realizate au fost nu numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare 
activă a elevilor şi a părinţilor. 
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ! 
TRADIȚII ȘI OBICEIURI 

Popa Cosmin 

Importanța activităților educative realizate în parteneriat cu părinții se poate observa prin 
intermediul unei pedagogii orientate spre cooperare şi participare, în care prioritară nu mai este doar 
asimilarea informaţiei în stare pură, ci mai ales, educarea printre elevi a unei gândiri critice şi posibilitatea 
de adaptare continuă la noi provocări, ca o consecinţă a creativităţii și a imaginației, precum şi a 
construcției axiologice, a filtrelor valorice şi a comportamentelor adecvate.  

Pentru atingerea acestui scop este necesar ăn mod cert de un demers complex, de resurse materiale 
şi umane, de competenţă cross-disciplinară, dar mai ales de motivare și implicare. 

Structurarea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul profesori-familie va fi în măsură să 
determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum 
respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, pacea, loialitatea, demnitatea, solidaritatea, 
onoarea, atitudinile civice şi mai ales să reducă cât mai mult circuitul evolutiv de la normă la 
comportament. 

Cu toate că profesorului i se atribuie privilegiul de a avea cea mai nobilă ocupație, întrucât 
operează cu inima, mintea și sufletul tinerei generații care înglobează conştiinţa, speranța şi viitorul, el nu 
va putea face faţă singur acestui nobil deziderat.  

Pentru ca toate activităţile educative să fie cât mai eficiente și să-și atingă scopul lor nobil, este 
nevoie de realizarea unui parteneriat „de facto”, construit pe baza principiilor democratice care să opereze 
o schimbare de valori, atitudini şi comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi: decidenţii,
oameni ai şcolii, familii, elevi, reprezentanţi ai instituţiilor guvernamentale şi nonguvernamentale. 

Oricât de mult va deveni omul supusul controlului numeric sau roboţilor particular sau industriali, 
oricât se va dezumaniza, sperăm ca prin acţiunea comună a profesorilor şi a familiei, aceștia să rămână 
suficient de raţionali şi emoționali, încât în mediul educaţional în care trăieşte şi se dezvoltă, să triumfe 
adevăratele valori: dreptatea, mila, loialitatea, solidaritatea, pacea și iubirii față de alteritate. 

Este nevoie de o implicare şi o coordonare permanentă a întregii echipe de arhitecți educaționali 
Astfel, personalitatea copilului nu se poate cizela fără un parteneriat real între şcoală și familie, în care 
cele două instituţii se completează şi se sprijină reciproc. 

Dacă în familie, copilul mai mult se formează decât se informează, absorbind din mediul familial 
primele impresii, formându-şi conduite prin mimetism concret, şcoala îi oferă valorile,  cultura, regulile şi 
normele menite să-i desăvârşească personalitatea pe o direcție a valorilor. 

Într-un mediu educaţional  etent construit pe un eșafodaj al demnității elevul va fi în măsură să-şi 
dezvolte, la un nivel superior, abilități și în definitiv competenţe care să-i permită elaborarea de 
răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar 
şi de compasiune.  

Parteneriatul profesori părinți trebuie să se bazeze pe: 

 Stabilirea direcţiilor prioritare care să unească eforturile parteneriale;

 Precizarea rolului concret de diferite instituţii şi categorii de persoane;

 Precizarea axei axiologice, care trebuie să orienteze eforturile partenerilor;

 Construirea unor strategii coerente şi pe termen lung, în domeniul parteneriatului.
Este necesară îndepărtarea posibilelor disfuncționalități, cum ar fi: 

 Carențele care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale;

 Problemele cu care se confruntă unele familii defavorizate;

 Barierele, de orice fel, în comunicarea interpersonală;
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 Lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi, în particular, în raport cu evoluţia
propriilor copii;

 Carenţele atitudinale şi comportamentale ale părinţilor.
Beneficiile parteneriatului profesori părinți: 

 Contribuie la dezvoltarea educaţiei umaniste, adresându-se, în primul rând, formării unei
mentalităţi care să reflecte demnitatea omului, respectul faţă de muncă şi creaţia proprie, faţă de
rezultatul ei, faţă de munca şi rezultatele altora;

 Îşi îmbogăţesc şi îşi aprofundează reprezentările şi noţiunile morale;

 Îşi cultivă gestionarea eficientă a situațiilor conflictuale;

 Îşi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date şi informaţii şi prin sistematizarea şi
interpretarea lor corectă, precum şi prin crearea posibilităţilor unei mânuiri dezinvolte a acestor
date;

 Asigură, în mai mare măsură, egalitatea şanselor educaţionale, pentru toţi elevii;

 Revigorează spiritul civic şi mentalitatea comunitară;

 Încurajează iniţiativa şi participarea;

 Statuează, mai concret, disciplina şi responsabilitatea;

 Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să vibreze în contact cu
arta autentică şi să valorizeze creaţiile, cu adevărat educative;

 Armonizează condiţiile specifice ale unităţii şcolare cu exigenţele sociale, de ordin general.

 Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenţa şi comunicarea;

În scopul punerii în valoare a potenţialului, pe care îl are relaţionarea unităţii de învăţământ cu 
comunitatea, Liceul Tehnologic Mecanic din municipiul Câmpina  a demarat şi organizat programul 
tematic „MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ!” 

În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în generație. În 
satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață, aprind focul în sobă și 
ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun:  "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. La anul și la mulți ani!”. 

La Dumbrăviţa, în județul Braşov, se păstrează o tradiţie veche de două secole. E singura localitate 
din ţară în care bradul se împodobeşte chiar în ziua de Crăciun. Pomul de Crăciun va rămâne în centrul 
comunei până după Bobotează. Vătafii, adică tinerii care au făcut şi armata, şi penaşii, feciorii care 
urmează să se însoare, sunt cei care aduc în centrul comunei bradul. 

Având ca obiective dezvoltarea unei relaţii active între profesori, familie şi comunitatea locală, 
evidenţierea potenţialului uman şi profesional al şcolii, sensibilizarea comunităţii locale faţă de realizările 
şi nevoile şcolii, formarea părinţilor ca parteneri, având o poziţie bine definită în calitate de resurse 
educative. 

Programul complex antrenează întregul colectiv didactic, elevii, părinţii şi experţi din diverse domenii 
de interes pentru comunitatea şcolii, la activităţi desfăşurate în şcoală, la locul de muncă al părinţilor, în 
spaţii publice arădene.  

Profesorii şi elevii se pregătesc din timp prin confecţionarea de invitaţii, scrisori de mulţumire dar şi 
prin amenajarea şcolii pentru a fi un spaţiu cât mai călduros. 

Părinţii au posibilitatea de a asista la ore în această săptămână, să stea în clasă în bancă şi în pauze 
alături de copii lor, de a deveni ei dascăli pentru câteva ore, de a participa la o gamă variată de activităţi 
extracurriculare desfăşurate de-a lungul întregii săptămâni, desfășurarea de vizite la locul de muncă al 
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părinţilor, ateliere pentru activităţi aplicative comune pentru copii şi părinţi, implicarea acestora în 
activităţi organizate pentru sărbătorirea unor evenimente speciale din viaţa personală sau a comunităţii, 
activităţi interactive cu părinţii, competiţii sportive, concursuri, excursii. 
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ÎNTĂRIREA RELAȚIEI ȘCOALĂ-FAMILIE PRIN ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE 
PARENTALĂ DESFĂȘURATE ÎN ȘCOALĂ 

Studiu de specialitate 
prof. DAȘU NARCISA GABRIELA 

Școala Gimnazială nr 7 Buzău 
Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Este esențial ca părinții să conștientizeze importanța implicării lor în procesul educațional și să 
învețe să identifice ceea ce este mai important pentru copiii lor. Copii care beneficiază de sprijinul 
adulților (cadre didactice, părinți și nu doar atât) au o șansă în plus de a se dezvolta armonios și de a-și 
atinge potențialul. Construirea unui mediu educațional bazat pe parteneriatul școală-familie va fi în 
măsură să determine elevul să cunoască, să înțeleagă și să aplice aspectele formative legate de valori 
precum respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile 
civice și mai ales să reducă cât mai mult traseul de la normă la comportament. 

Organizația școlară trebuie să-și deschidă porțile pentru că familia să cunoască și să participe la 
activitățile ce se desfășoară în incinta și în exteriorul școlii dar organizate de aceasta. 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 – că 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.
Pentru a ne îndeplini acest obiectiv: cât mai mulți părinți să asiste la acest tip de activitate, este bine
să desfășurăm proiectul pe parcursul unui an școlar, într-o zi a săptămânii “În fiecare joi-Ziua
porților deschise”. 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,
față 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. Este o ocazie de a cunoaște viața școlii. 
 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 său 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
inteligența dominantă descoperită și valorificată de cadrul didactic. De multe ori familia este
surprinsă de potențialul propriului copil.

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva dintre 
formele de manifestare prin care copilul își satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând încredere în 
propriul potențial artistic și cognitiv. De aceea o sărbătoare școlară reprezintă un mijloc eficient de 
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educare , de influențare formativă a elevilor, de sudare a colectivului, de asigurare a unor contexte 
educaționale  în care relaționările se produc în condiții inedite, de încurajare a talentului, de dezvoltare a 
aptitudinilor și de stimulare a elevilor timizi sau mai puțin talentați. Este foarte indicat că pe parcursul 
serbării să inițiem momente interactive părinți-copii :jocuri, scenete, recitare, dansuri populare, cântece pe 
care părinții fie le cunosc, fie le învață împreună cu copiii. Toate acestea contribuie la sudarea relațiilor 
dintre copii și părinți, atmosfera să fie mai caldă, de sărbătoare a tuturor vârstelor. 
 Ședințele cu părinții – sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două

ore, timp în care se lucrează: exerciții de intercunoaştere, de autocunoaștere, de cunoaștere a
copilului, se dezbat diverse probleme de interes general, studii de caz, se generează situații în care
părinții trebuie să dea soluții. Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru
părinți. Ele oferă ocazii ca grupul de adulți să se sudeze, să discute unii cu ceilalți, să-și
împărtășească din experiență unii altora, dar mai ales să afle noutăți legate de psihologia copilului,
procesul de învățare, instituția școlară unde învață copilul. Sunt ocazii unde se pot proiecta activități
dorite de părinți, pentru viitor.

 Lectoratul cu părinții, vizita la domiciliul elevului, masa rotundă, discuțiile individuale oferă și ele
ocazii în care părinții pot afla, pot găsi soluții potrivite la diferite probleme apărute în relația cu
copilul. Pot fi consiliați de către profesor, iar profesorul poate afla multe aspecte din viața copilului
și a familiei sale, care îl pot ajuta să înțeleagă mai bine fiecare situație în parte.

Fiecare ocazie trebuie valorificată că situație de învățare pentru părinte/adult. Ea trebuie gândită, 
organizată cu atenție și competență de către cadrul didactic, cu un scop bine definit astfel încât și 
rezultatele să fie pe măsura așteptărilor, în beneficiul copilului și al școlii. 

Un real parteneriat între şcoală și familie nu este cel înscris pe o coală de hârtie semnat de părinte și 
director, este relația activă, de implicare și de o parte și de cealaltă, este bucuria și tristețea, este succesul 
și eșecul, este zbaterea și rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
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TRADITII ŞI OBICEIURI LA ROMÂNI 

Prof. Inv. Primar  MOLDOVAN  ELENA  RODICA 
Scoala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, judetul Hunedoara 

         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 in România un loc plin de legende, mituri si 
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.  

Iată câteva din  frumuseţea tradiţiilor românesti ce se ţin la sărbatorile calendaristice sau la 
momentele importante din viaţa românilor care au rolul de-a ne  îmbia cu farmecul lor.  

Sfântul Andrei. Noaptea din ajunul Sf.Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreştine, care 
să asigure protecţie oamenilor, animalelor si gospodăriilor. Tăranii români le-au pus sub oblăduirea 
acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea si puterea sa. Ajunul Sf.Andrei este 
considerat unul dintre acele momente in care bariera dintre văzut si nevăzut se ridică. Clipa cea mai 
prielnică pentru a obţine informatii cu caracter de prospectare pentru anul care vine. De asemenea, 
"Andreiu' cap de iarnă" cum ii spun bucovinenii, permite interferenţa planurilor malefice cu cele benefice, 
lucrurile importante din existenţa oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească. Se crede că in 
această noapte "umblă strigoii" să fure "mâna vacilor", "minţile oamenilor" si "rodul livezilor". 
           Împotriva acestor primejdii, tăranul român foloseşte ca principal element apotropaic (de apărare), 
usturoiul. În egala măsura, casa, grajdul, coteţele, uşile si ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, 
menit să alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni si animale. 
Sfântul Nicolae 
            Decembrie vine apoi cu sărbatoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfântului Nicolae. Caţi dintre noi 
nu au aşteptat cu înfrigurare dimineaţa de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moşu' a lăsat ceva in ghetele 
pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor aduse de Moş Nicolae, s-a impămaâtenit mai mult la oraş. 
Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel care pune daruri in ghete 
sau ciorapi anume pregătiti. Copiilor din România li se poate intampla ca Moş Nicolae să aduca si câte o 
vărguţă (pentru cei obraznici). Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost învestit de religia ortodoxă 
Sfantul Nicolae îi dă dreptul să intervină in acest fel in educaţia copiilor.Povestea lui Moş Crăciun începe 
cu un bătrân numit Sfântul Nicolae, episcopul din Myra. Se spune că el posedă puteri magice şi a murit in 
340 a.H. şi a fost îngropat in Myra.Târziu, in secolul XI, soldaţii religioşi din Italia au luat rămăşiţele 
sfântului cu ei înapoi in Italia. Ei au construit o biserică in memoria lui, in ari, un oraş port din sudul 
Italiei. Curând, pelerinii creştini din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfantului Nicolae. Ei au luat 
legenda lui Moş Nicolae in locurile lor natale. Legenda s-a răspândit in toata lumea şi a luat 
caracteristicile fiecărei ţari. 

    Colindatul 

       Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat in egală măsura la 
tradiţie, ştiind să accepte si obiceiuri mai recente.           Obiceiul colindatului a înglobat in el nu numai 
cântec si gest ritual, ci si numeroase mesaje si simboluri ale unei străvechi spiritualităti românesti. El s-a 
păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hristos. In 
ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţara, incepe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Naşterea 
Domnului şi sunt primiti cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci si colaci. 

      Anul nou 

Pentru cel mai important moment, trecerea in noul an, pregătirile se reiau. In săptămâna dintre 
Crăciun si Anul Nou, in toate satele cetele de flăcai se prepară pentru "urat", sistem complex de datini si 
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obiceiuri. Pe înserat, in ajunul anului sunt aşteptaţi sa apară "Ursul", "Capra", "Bunghierii", "Caiutii", 
"Malanca", "Jienii", "Mascaţii" etc. 

    Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica animalelor, aceste 
manifestări reprezinta o modalitate originala de exprimare a arhaicelor asociaţii rituale dintre animale si 
cultul cvasiuniversal al soarelui.. 

Faptul că aceste obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 
31 decembrie care in gândirea populară reprezintă data morţii dar si a renaşterii ordinii cosmice. Structura 
ceremoniala a obiceiului este in acelasi timp plină de forţă si vitalitate. Muzica si dansul remarcabile prin 
virtuozitate si dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. 

Când se apropie miezul nopţii către noul an, ţăranii obişnuiesc să prevadă cum va fi vremea in 
anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le desprind si le asează in ordine, numindu-le 
după lunile anului. În fiecare din ele pun putină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile 
si făcăturile, ei vor verifica cât  lichid a lăsat sarea topită in fiecare foaie. Aşa vor şti (pentru că in mod 
misterios cantităţile sunt diferite) dacă vor avea secetă sau ploaie si in ce lună anume. 

      Mărţişor si Baba Dochia 

Mărţişor este denumirea populară a lunii Martie, luna echinocţiului de primăvară si a Anului Nou 
Agrar, dedicată zeului Mars si planetei Marte. Mărţişorul este, in tradiţia populară, o funie formată din 
zilele săptămânii si lunile anului adunate si răsucite intr-un şnur bicolor, simbolizând iarna si vara, făcuta 
cadou la 1 Martie.La sfârşitul secolului XIX,Mărţişorul era primit de copii, fete si baieti, fara deosebire, 
de la parinti In dimineata zilei de 1 martie, inainte de răsaritul soarelui. Mărţişorul, de care se agaţă o 
moneda metalică de argint si, uneori, de aur, se purta legat la mâna, ulterior prins in piept sau la gât. El 
era scos, in raport de zona etnografică, la o anumita sărbătoare a primăverii (Macinici,Florii, Paşte, 
Arminden) sau la înflorirea unor arbuşti si pomi fructiferi. Se credea ca purtătorii Mărţişorului nu vor fi 
pârliţi de soare pe timpul verii, că vor fi sănătoşi si frumoşi ca florile, plăcuti si drăgăstoşi, bogaţi si 
norocoşi, feriţi de boli şi de deochi.  Obiceiul Mărţişorului este o secvenţă a unui scenariu ritual de 
înnoire a timpului şi anului, primăvara, la naşterea si moartea simbolica a Dochiei, divinitate agrară si 
maternă care moare si renaşte simbolic la noua martie, echinocţiul de primăvară in Calendarul Iulian (stil 
vechi). In raport cu scurgerea anuala a timpului, Dochia se numeşte Dragaica, sau Sînziana la 24 iunie, 
Maica Precista la 8 septembrie, Vinerea Mare la 14 octombrie, devenind "baba", dupa ce a fost, rând pe 
rând, copila, tânără, matură. Dochia păstreaza, împreuna cu metamorfozele ei calendaristice, aminirea 
Marii Zeiţe, (Terra Mater) si este identificată cu Diana si Iuno din Panteonul roman,cu Hera si Artemis 
din Panteonul grecesc. 

    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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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINŢII 

Profesor documentarist Iliuţă Adriana 
Şcoala gimnazială Dragoș Marin 

Localitatea Ştefan cel Mare - Judeţul Călărași 

            Biblioteca școlară  realizează  un parteneriat cu părinţii elevilor, parteneriat denumit “Doi 
parteneri-un singur scop”. 

Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de cerinţe în educaţia 
copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri egali în educaţia 
copilului.  

 Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în activităţile la clasă şi 
la cele extracurriculare. 

 Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti:  
-formarea părinţilor în spiritul ideii de parteneri egali în educaţia copiilor;  
-convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copilului şi a grupului în ansamblu; 
- implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau materiale) necesare unei bune desfăşurări a 
actului educaţional;  
-creearea unui mediu educativ pozitiv, favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii 
spontane a copilului;  
-achizitionarea de către părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea 
propriilor copii;  
-implicarea părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării 
de Crăciun, de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare. 

 Învățământul gimnazial este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 
învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate 
de semeni , care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. 

  Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și 
realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului , partea cea mai importantă a 
pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 
preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului.  

 Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , care contribuie prin mijloace 
specifice la formarea tinerilor. 

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la 
fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială. 

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale muncii 
intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după 
familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru viață. 

 În activitatea extrascolara pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale 
elevilor și cele ale noastre , cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre 
ce are înclinații, de ce abilități didactice dispune. 

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( 
discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) 
asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă. 

La biblioteca scolara am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile 
personale, să vorbească despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au 
dobândit nu numai curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, 
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pentru adevăr. În felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, principalele însușiri care-i 
definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la 
bun sfârșit a tuturor activităților. 

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Bibliotecarul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități 
de mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere 
între elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi. 

În domeniul colaborării școală-biblioteca -familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a 
părinților de către bibliotecar, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala 
noastră o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al 
părinților, corespondența cu părinții, implicarea părinților în activitățile școlii, activitățile 
nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la cererea părinților. 

Numărul mare de contacte școală-biblioteca-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. 
Întâlnirile colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a 
bibliotecarului cu familiile elevilor săi. Pentru el înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a 
calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un 
parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților.       
    Pentru părinți , activitatile  colective la biblioteca scolii, reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și 
de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 
fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 

Bibliografie: 
-Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecți 
-Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică , București, 1995; 
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Magia sărbătorilor de iarnă! 
Tradiții,  obiceiuri si importanța parteneriatului părinți-grădinită, 

în contestul lor și al socializării viitoare 

Prof. Înv. preșcolar - Pulbere  Mirela 
Grădiniță nr. 1 Bengești 

    Freeria ținuturilor înghețate, de veacuri, în Unirea cea Mare, de la 1 Decembrie 1918 și până-n prezent, 
dă startul sărbătorilor, de iarnă, românești, binecuvântate de Dumnezeu! 
    Nicicând începutul iernii nu e mai frumos, ca atunci când, românii se unesc pentru aniversarea Zilei 
Naționale a României, în fiecare an, prin discursuri elogiale, adresate strămoșilor, cântece patriotice și 
Hora Unirii. 
    Iar România, îmbrăcată în steaguri tricolore, strălucește în culorile gheții, precum românii în costumele 
populare, din toate colțurile țării: Oltenia, Muntenia, Banat, Ardeal, Dobrogea, Moldova, etc. 

Ex.   Unirea României 
               Unire-i în suflete, / 
               Ce simt românește,/ 
               Când farmecul iernii,/ 
               În toate lucește./ 
               Unirea-i de 1 Decembrie,/ 
               O horă imensă, / 
               Făcută cu frenezie,/ 
               De ziua Națională! 
               .................................. 
    Următoarea magie e făcută, în noaptea de 5 spre 6 Decembrie, de însuși Moș Nicolae, care vine tiptil și 
se strecoară, pe horn, noaptea, când copiii dorm, căutând ghetuțe lustruite, unde să lase daruri, din sacul 
lui fermecat, la cei cuminți și dragi lui. 
    Chiar împodobitul bradului acasă și mai ales cel de la Grădiniță, încununează cu succes farmecul 
sărbătorilor de iarnă. 
Copii își confecționează, cu plăcere, globulețele, prin colorarea acestora, pe hârtie colorată sau lipirea 
diferitelor forme : cerculețe, steluța, etc., apoi le decupează și le pun în brad.  
Și confecționatul betelei, prin decuparea și lipirea, inelelor de diferite culori, atrage ca un magnet, copiii, 
care așteaptă, cu nerăbdare, să împodobească bradul.  
Iar punerea instalației, la care ajută ei și finalizarea împodobirii bradului, produce atâta bucurie copiilor, 
aflați în jurul lui, încât se pare că un colț din Rai, luminat în toate culorile, a coborât pe Pământ și 
strălucește feeric, în toate culorile vieții! 
   Însăși magia magilor cuprinde ținuturile înghețate și le însuflețește, prin datina colindatului, care începe 
în Ajunul Crăciunului și ține până la Sfântul Ion. 
    Astfel în Ajun de Crăciun, copiii, părinții și bunicii lor merg prin sat, de la un capăt la altul, cu o traistă 
sau desagă în mână, din poartă în poartă, pentru a primii colindeți sau pițărăi și a ura de sănătate și belșug 
în toate! 
Iar sătenii, acești magi străbuni, ai vestirii Domnului ies în poartă, să împartă, din coșuri pline, sființite: 
nuci, gutui, mere, pere, covrigi, colaci și dulciuri, zicând: "Hai, poftiți la pițărăi!/ 
       Că-s unici, cei de la noi!" 
Și colindătorii fac urări ca:" Cine  are pițărăi!/  
        Să dea, la fete și flăcăi!" sau:" 
        Hai veniți la colindeți!/  
        Că avem pentru-n județ!" 
        ................................................ 
     Colindatul e principalul obicei, păstrat și transmis din generație în generație, în Comuna Bengești. 
Acesta însuflețește sărbătorile de iarnă și reânvie, în fiecare an, urmat de alte obiceiuri străvechi, ce se 
întâlnesc, în Ajunul Crăciunului și al Anului Nou sau între Crăciun și Anul Nou. 
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     În Ajunul Crăciunului este primit și preotul în gospodării, cu Crăciunul vestire acestuia, a Nașterii 
Domnului a închinării la icoană și a simțirii gospodăriilor. 
    Tot în această zi, gospodinele se pregătesc de Crăciun, cu bucate de soi, tradiționale: caltaboși, cârnați, 
carne friptă sau coaptă, sarmale, piftii și cozonaci. 
    Glasurile de colindători se aud vestind pe la ferestre sau în tindă, Nașterea Domnului, în colinde, datini, 
obiceiuri și tradiții. Se mai merge cu Steaua și în unele locuri cu Vicleiul. 
      Ex.: "  Steaua sus răsare" 
Steaua sus răsare, / 
Ca o taină mare,/ 
Steaua strălucește,/  
Și lumii vestește (Bis). 
Că astăzi curata,/  
Prea nevinovata, / 
Fecioara Maria,/ 
Naște pe Mesia.(Bis)./ 
Magii cum zăriră,/ 
Steaua și porniră,/ 
Mergând după rază,/  
Pe Hristos, să-l vază.(Bis)/ 
Și dacă porniră, / 
Îndată-l găsiră,/ 
La dânsul intrară,/ 
Și se închinată.(Bis)/ 
Cu daruri gătite,/ 
Lui Hristos menite./ 
Ducând fiecare,/ 
Bucurie mare.(Bis)/ 
Care bucurie,/ 
Șî la voi să fie,/ 
De la tinerețe,/ 
Pân' la bătrânețe./(Bis) 
    În seara de Ajun, ca magia să fie completă, pe la copiii cuminți,  trece însuși Moș Crăciun, care aduce 
și împarte daruri. Iar copiii îl răsplătesc cu poezii,  colinde, cântece și șcenete. 
     Între Crăciun și Anul Nou, copiii și adulții și copiii se duc cu Ursul, Capra, etc.  
     În ajun de Anul Nou se merge cu Plugușorul și cu Sorcova, obiceiuri prin intermediul cărora să fac 
urări de bine, sănătate, prosperitate, belșug în case și în toate.  
       Ex. "Plugușorul                                             Aho, aho, copii și frați,/ 
    Stați puțin și nu mânați,/ 
    Lângă noi v-înlăturați,/ 
     Și cuvântul mi-ascultați!/ 
     Mâine anul se-voiește,/ 
     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./ 
      Plugușorul cu patru noi,/  
      Ia mai mânați, măi flăcăi!/ 
      Hai, hai..!/; 
      ............................................. 

"Sorcova" 
        Sorcova vesela,/ 
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        Să trăiți, să-mbătrâniți,/ 
        Ca un măr, că un păr,/ 
        Ca un fir de trandafir,/ 
        Tare că piatra,/ 
        Iute că săgeata./ 
        Tare că fierul,  
         Iute ca oțelul,  
         La anul și la mulți ani! 
         .......................................    
     Suita obiceiurilor, de iarnă, se încheie la Bobotează, când se sfințește apa și râurile, dar magia 
sărbătorilor, niciodată! 
Acestea fiind transmise an de an, din generație în generație! 
    De aceea importanța activităților extracurriculare,  educative,  în parteneriat cu părinții, are un rol 
decisiv, în socializare, în formarea de priceperi și deprinderi, a descoperirii aptitudinilor, în consolidarea 
cunoștiințelor copiilor și prezentarea lor ca atare, online sau . în public, pe scenă la Căminul Cultural sau 
la colindatul prin sat. 
       Astfel magia sărbătorilor de iarnă, cuprinde întreaga comunitate, în vâltoarea datinilor, tradițiilor și 
obiceiurilor, însuflețind și animând freeria ținutului înghețat, an de an , din generație în generație! 
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IATĂ, VIN COLINDĂTORII! 

Prof. Radu Alina Simona, 
Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Rm. Vâlcea 

A mai trecut un an şi a sosit din nou vremea colindelor, a focului care împlineşte pâinea, a 
ninsorilor care te cheamă la poveşti, vremea amintirilor depănate la gura sobei  în clinchet de 
clopoţei. 

În preajma sărbătorii sfinte a Naşterii Domnului, elevi şi dascăli, ne-am adunat din nou în 
jurul bradului. Pentru a marca cum se cuvine acest eveniment, elevii liceului nostru au pregătit un 
program artistic care a cuprins minunatele colinde, dansuri moderne, o șezătoare folcorică, dar şi 
nelipsitele obiceiuri din străbuni. 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor 
prilejuite de atâtea datini şi obiceiuri păstrate din moşi – strămoşi. 

Satul românesc, păstrează cel mai bine tradiţiile şi obiceiurile românilor. Colindătorii sunt 
aşteptaţi în casele frumos împodobite şi lucind de curăţenie, fiind răsplătiţi de gospodari cu covrigi, 
mere şi nuci. 

Crăciunul la români este o importantă sărbătoare religioasă. În satele românești, unde tradiția 
se mai păstrează femeile și bărbații încep pregătirile cu mult timp înainte de această sărbătoare. 
Bărbații își fac ordine în curte, curăță grajdurile (locurile unde adăpostesc animalele), iar femeile își 
curăță casele și pregătesc mâncare tradițională specifică acestei sărbători: cozonaci, colaci, sarmale și 
alte bunătăți românești. Sărbătoarea Nașterii Domnului se ține pe 25, 26 și 27 decembrie. În Ajunul 
acestei sărbători (seara dinaintea zilei de 25) în toate satele din țară începe colindatul. Acesta este cel 
mai important obicei românesc de Crăciun, grupuri de copii, băieți și fete, femei și bărbați merg din 
casă în casă și duc vestea Nașterii Mântuitorului prin colindele lor (cântece specifice de Crăciun, care 
conțin acest mesaj), după ce colindă, ei sunt răsplătiți la fiecare casă cu diferite bunătăți. Colindătorii 
sunt primiți cu bucurie deoarece se spune că ei aduc sănătate și un an prosper, apoi sunt recompensați 
cu nuci, mere, colaci și, mai recent, bani. 

În deschiderea activităţii, elevii clasei XI A, ne-au poftit, în prag de sărbătoare, la o mândră 
şezătoare.  

În continuare, l-am urmărit pe Barbu Dragoş, care a interpretat o colindă tradiţională 
americană, Jinglle bells, urmată de Valsul spiriduşilor. 
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Se spune că primirea colindătorilor ne asigură un an bogat, rodnic şi fără probleme de 
sănătate. Elevii clasei ne-au urat cum se cuvine, pentru a avea un an plin de bucurii, sănătate şi 
împliniri. 

Profesor şi elevi, am trăit împreună clipe minunate, de care ne vom aduce aminte peste ani cu 
emoţie şi bucurie. 
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Magia sărbătorilor de iarnă 

Prof. înv. primar  Roșu  Nicoleta Denisa 
Școala Gimnazială ,,Grigore Tabacaru,, 

Com. Hemeiuș, jud. Bacău 

Crăciunul are pentru noi o importanță deosebită, fiind sărbătoarea familiei, a părinților, a 
bunicilor, a rudelor și în special a copiilor.. De ce? Nașterea Domnului este mai ușor de înțeles și ne 
putem da seama de această înțelegere din folclorul românesc care este atât de bogat și zilele acestea, 
fiindcă angajează inima sinceră a celor mici și înțelepciunea celor bătrâni. Poporul nostru născut creștin a 
păstrat gingășia, durerea, îngrijorarea Sfintei Familii, așa cum a fost cu două mii de ani înainte, fiindcă 
nașterea poporului român este aproape contemporană cu minunea din Betleem.Aşa cum magii i-au dăruit 
lui Hristos daruri, aşa şi noi dăruim de Crăciun celor dragi tot ce avem mai bun, chiar dacă nu avem 
posibilitatea să le oferim daruri scumpe cum i-au adus lui Hristos, dar măcar iubire le putem oferi şi 
aceasta este mai de preţ decât toate darurile scumpe din lume.Probabil că mulţi dintre noi visează la 
sărbătoarea Crăciunului precum în poveşti, la uşa sobei, unde să auzi doar pocnetul lemnelor ce ard cu 
repeziciune pentru a forma o undă de căldură în încăpere. Mirosul de cozonaci proaspăt copţi, mirosul 
crengilor de brad care parfumează toată casa, iar în depărtare glasurile colindătorilor sfârşiţi de gerul 
cumplit,dar care nu ar renunţa la colind pentru nimic în lume, acestea sunt ingredientele unui Crăciun 
perfect. 

Sărbătorile de iarnă sunt menite a-ţi conferi o linişte sufletească aparte. Sunt momente de linişte 
care te îndeamnă la meditare, te ajută să-ţi pui ordine în gânduri şi să te dezlipeşti cât poţi de grijile şi 
nebunia zilelor noastre.În această perioadă, afară, cât vezi cu ochii, este numai alb, simbolul purităţii şi al 
inocenţei; până şi natura îmbracă haine de sărbătoare.Fiecare dintre noi aşteptă cu nerăbdare venirea 
vacanţei şi totodată a sărbătorilor de iarnă. Pentru copii, cea mai aşteptată sărbătoare este cea de Sfântul 
Nicolae, care se sărbătoreşte pe 6 decembrie. 

Obiceiul din străbuni este ca în ajun de Sfântul Nicolae, copii să-şi cremuiască ghetele pentru a fi 
cât mai curate atunci când îi vizitează ,,moşul” cel cu daruri. Pentru cei mai puţin cuminţi şi mai 
dezordonaţi, moşul aduce o nuieluşă.Postul Crăciunului ia sfârşit, şi fiecare se poate bucura de 
mâncărurile tradiţionale: preparate din porc, sărmăluţe, cozonaci. Cele trei zile de sărbătoare aduc linişte 
şi pace în casă.În perioada Crăciunului, străveche sărbătoare creştină, copiii din toate regiunile ţării merg 
la casele gospodarilor să le ureze sănătate, viaţă lungă, belşug, cântând colinde care au înfruntat timpul.

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec şi gest ritual, ci şi numeroase mesaje şi 
simboluri ale unui străvechi spiritualităţi româneşti. El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui 
eveniment creştin care este Naşterea Domnului Iisus Hristos.În ajunul Anului Nou merg din nou copiii la 
colindat cântând Pluguşorul. Pentru cel mai important moment, trecerea în Noul An, pregătirile se reiau. 
În săptămâna dintre Crăciun şi Anul Nou, în toate satele, cetele de flăcăi se pregătesc pentru ,,urat”, 
sistem complex de datini şi obiceiuri. Pe înserat, în Ajunul Anului Nou sunt aşteptaţi să apară Ursul, 
Capra, Căiuţii, Jienii etc.În diferite zone ale ţării, costumaţia, interpretarea pot fi diferite, dar obiceiul 
este în esenţă acelaşi. Dacă acest fel de manifestare ne duce cu gândul la arhaice practici magice de 
alungare a maleficului, Pluguşorul, alt obicei, este strâns legat de mitul fertilităţii. Vorbe frumoase de 
prosperitate şi belşug sunt adresate de cetele care vin cu Pluguşorul, fiecărei gospodării. Ca o incantaţie 
magică, textul urării se transmite din tată în fiu şi nu există român care să nu-l cunoască. 

Prima săptămână din ianuarie este marcată de două importante sărbători creştineşti: Botezul 
Domnului (Boboteaza) pe 6 ianuarie, şi Sfântul Ion pe 7 ianuarie. Toţi românii se duc la biserică de 
Bobotează şi iau apa sfinţită, apă atât de necesară pentru tămăduire şi purificare. În satele şi oraşele 
aşezate pe maluri de ape, tinerii se întrec să scoată la mal crucea aruncată de preot în apa îngheţată. Cel ce 
va reuşi, va avea parte numai de bine. Luna Decembrie mai este denumită în Calendarul popular – 
Luna lui Cojoc.  Ziua de 20 Decembrie – Ignatul – este o zi în care s-au păstrat o serie de practici 
magice precreştine. Se spune că este bine să se taie porcii sau un alt animal din gospodărie. Cel care vede 
sânge în această zi este ferit de boli.Ziua de 23 Decembrie – Preziua Ajunului de Crăciun . In această zi 
există obiceiul ca în anumite zone ale ţării să se facă preziceri despre vremea, bogăţia şi recoltele viitoare. 
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       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.  

BIBLIOGRAFIE: 
1 M. Radulescu-Codin, sarbatorile poporului, 1909, p. 89, apud I. Ghinoiu, op. cit., p. 281 
2 T. Pamfile, Mitologie romaneasca, Ed. All, Bucuresti, 1977, p. 117 
3 I. Nicolau, Ghidul sarbatorilor romanesti, Ed. Humanitas, Buc., 1998, p. 64 
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Importanța activităților educative 
în parteneriat cu părinții 

Prof. Înv. primar RUS IOANA MARIA 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Năsăud 

Județ Bistrița-Năsăud 

Societatea românească face eforturi semnificative de realizare a unei reale reforme în toate 
structurile ei componente, între care un loc semnificativ îl ocupă procesul de învățământ. Una dintre cele 
mai importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu elevii o constituie 
asigurarea unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi: școala, familia. 

Una dintre cele mai importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu 
elevii o constituie asigurarea unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi: școală, familie, 
comunitate. 

Școala și familia sunt două instituții care au nevoie una de alta. Școala și familia trebuie să 
găsească făgașul colaborării autentice bazată pe încredere și respect reciproc, pe iubirea față de copil, să 
facă loc unei relații deschise, favorizante schimbului și comunicării de idei. 

Părinților le revine rolul esențial în creșterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existența 
materială, cât și un climat familial, afectiv și moral. Gradul de implicare al părinților în viața școlară a 
copiilor lor influențează și rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinții colaborează mai bine cu 
școala, cu atât notele copiilor sunt mai mari.  

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. O bună colaborare între 
familie și școală se poate realiza prin parteneriate. Motivul principal pentru crearea unor astfel de 
parteneriate este dorința de a ajuta elevii să aibă succes la școală și mai târziu în viață.  

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor, perfecționa 
abilitățile școlare ale elevilor, îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, îmbunătăți abilitățile 
educaționale ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii și ai comunității.  

Când școlile și familiile lucrează împreună ca parteneri, beneficiari sunt elevii. Una dintre cele 
mai importante condiții ale creșterii eficienței activității educative desfășurate cu elevii o constituie 
asigurarea unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi: școală, familie, comunitate. 

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 reține că același subiect este copilul nostru și 
școlarul nostru. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce îl 
interesează și-l pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l 
motiveze și să-l ajute. 

Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei generații. Ea este 
factorul decisiv și pentru formarea unui om apt să contribuie la dezvoltarea societății, să ia parte activă la 
viață, să fie pregătit pentru muncă. Procesul de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în 
formarea omului. Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai 
mare, ci și de a stimula calitatea de om. Misiunea școlii este aceea de a contribui la realizarea idealului 
educativ impus de cerințele vieții sociale. 

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. 
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Importanța parteneriatului 
şcoală-familie 

Mihaela Soare, prof. înv. primar 
Școala Gimnazială “Sf. Andrei” 

București, sector 6 

Construirea unui mediu educaţional bazat pe parteneriatul şcoală-familie este în măsură să 
determine elevul să cunoască, să înţeleagă şi să aplice aspectele formative legate de valori precum 
respectul, ajutorul reciproc, onestitatea, responsabilitatea, demnitatea, solidaritatea, atitudinile civice şi 
mai ales să reducă cât mai mult traseul de la normă la comportament. 

Doar într-un asemenea mediu educaţional elevul va fi în măsură să-şi dezvolte, la un nivel 
superior, competenţe care să-i permită elaborarea de răspunsuri la problemele şi situaţiile ce ţin de  
integrare, adaptare, cooperare, solidaritate şi mobilitate, dar şi de compasiune. 

 Activitățile educative în parteneriat cu părinții sunt esențiale pentru a oferi copilului un mediu 
educational propice dezvoltării. Acestea trebuie să fie proiectate astfel încât să ia în considerare 
dezvoltarea socială, emoțională, fizică, precum și dezvoltarea academică a elevului. Implicarea părinților 
în activitățile de învățare de acasă îmbunătățește foarte mult performanțele elevilor. Programele și 
activitățile care pot fi numite „învățare de acasă” iau multe forme, dar cel mai frecvent includ temele, 
citirea în timpul liber, discuțiile în familie, jocuri educaționale, activități de dezvoltare personală, etc. 
Școala trebuie să ofere activități consistente de învățare pentru copii și să îi recompenseaze zilnic pentru 
temele finalizate. 

De implicarea părinților în educație beneficiază nu numai copilul, ci și părinții și profesorii. 
Activitățile educative în parteneriat îi ajută pe profesori să dezvolte relații puternice cu elevii lor și îi 
motivează pe părinți să coopereze, pentru a îmbunătăți performanța academică a copiilor lor.  

Cunoscându-i pe părinții elevilor, profesorii înțeleag mediul și influențele economice, sociale sau 
culturale care modelează punctele de vedere și comportamentul elevilor. Acest lucru duce la o 
comunicare eficientă între elevi și profesori, sporind încrederea și respectul reciproc în procesul educativ. 

Există beneficii și pentru părinți: pot învăța concepte de bază ale predării, parcurg conținuturile 
împreună cu copiii lor, îi pot cunoaște pe ceilalți părinți din comunitate, cu care pot realiza activități de 
voluntariat în școală.  

Activitățile educative în parteneriat oferă oportunități familiei pentru a se implica în viața școlii, în 
scopul de a-și ajuta propriul copil, dar și pe ceilalți copii din clasă sau din școală. 

Organizând activități școală-familie plăcute, profesorii încurajează implicarea părinților, stârnesc 
interesul acestora de a participa la activități utile, altele decât sprijinirea copiilor la învățătură, cum ar fi 
strângerea de fonduri și voluntariatul în clasă. Aceste activități consolidează, de asemenea, legăturile 
dintre părinți și copii. 

Părinții au nevoie de sfaturi și strategii specifice pentru a putea să se angajeze în activități de 
învățare de acasă. Profesorii trebuie să le acorde acestora sprijin, să încurajeze implicarea părinților.  

Comunicarea între toți acești actori ai educației este un element fundamental, care ia în 
considerare participarea egală a tuturor partenerilor, mai ales în contextual pandemiei de coronavirus. În 
condițiile în care școala s-a mutat în mediul online, părinții au un rol mult mai important în educația 
copiilor lor. Școala online presupune un set de activități în care părinții și membrii familiei conlucrează 
pentru a-i ajuta pe copii să obțină succesul școlar. Parteneriatul între membrii  familiei și școli are un 
puternic impact asupra realizărilor elevilor, asupra succesului școlar.  

Trecerea procesului instructiv-educativ în mediul online a impus adaptarea tuturor activităților, 
crearea de noi relații între familii, comunități și școli. Implementarea strategiilor inovatoare sunt 
modalități prin care școlile se pot restructura, pentru a facilita implicarea părinților și a comunității în 
acest rol. Pentru a îmbunătăți comunicarea, școlile trebuie să devină mai creative, profitând de mijloacele 
electronice de comunicare, de noile aplicații de videoconferințe. 

Un rol important în parteneriatul școală-familie în perioada stării de urgență și de alertă l-au 
avut platformele e-Learning. Acestea au facilitat comunicarea online dintre acști actori importanți în 
educația copilului. Din experiența personală, vă pot spune că utilizarea platformei educaționale G Suite 
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for Education mi-a facilitat comunicarea și colaborarea cu elevii și părinții, atât în timpul orelor cât și în 
afara acestora. O simplă aplicație pentru videoconferințe nu este suficientă pentru desfășurarea unui act 
educațional de calitate, la distanță. Cu ajutorul acestei platforme am reușit  să-mi organizez conținuturile 
atât pe discipline, cât și pe săptămâni. Părinților și elevilor de clasa pregătitoare la care predau le este 
foarte ușor să se orienteze în aplicație, să găsească temele și materialele postate de mine pentru fiecare 
lecție în parte, să le parcurgă, să rezolve temele, iar apoi să le încarce pentru a fi verificate.  

Datorită setului larg de beneficii pe care le oferă, platformele educaționale au devenit foarte 
populare și apreciate în rândul elevilor și profesorilor din țara noastră. Ele sunt ușor accesibile, oferă 
oportunități de învățare și programe cu ajutorul mijloacelor electronice, care sunt pe placul elevilor.   

Folosirea platformelor educaționale în activitatea de predare-învățăre desfășurată de profesor 
face ca învățarea să se realizeze cu plăcere și cu bucuria cunoașterii, iar parteneriatul cu părinții să fie 
posibil și în aceste condiții dificile, când școlile sunt închise, iar învățământul se realizează la distanță, în 
mediul online. 
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Tradiții și obiceiuri de iarnă 

Profesor învățământ primar Ștefan Marilena 

 Nașterea Domnului Iisus Hristos este sărbătorită în zilele de 25, 26 și 27 decembrie, iar seara
de 24 decembrie este cunoscută și sub denumirea de Ajunul Crăciunului. Sărbătoarea
Crăciunului datează încă din secolul al IV-lea, când Biserica Creștină a stabilit această dată nu
întâmplător, ci pentru a concura cu nașterea zeului Soare din tradițiile păgâne. Mulți istorici ai
religiei sunt însă de părere că Nașterea Domnului ar fi avut loc spre sfârșitul iernii. De altfel,
există unele discrepanțe între datele la care se sărbătorește Crăciunul: creştinii ortodocşi de rit
vechi îl sărbătoresc pe 7 ianuarie, după calendarul iulian, care este decalat cu 13 zile față de cel
oficial.

 Tradiția împodobirii bradului și a lui Moș Crăciun
 Tradițiile Crăciunului au fost îmbogățite de la an la an. Cei mici îl așteaptă an de an pe Moș

Crăciun cu plete dalbe, care vine cu tolba încărcată de cadouri pentru copiii cuminți, iar cu
câteva zile înainte de Crăciun se împodobește bradul cu ornamente de culoare roșie sau verde.
Obiceiul bradului de Crăciun ar fi apărut în Germania, unde legenda spune că Sfântul
Bonifaciu a ordonat tăierea stejarilor, venerați de păgâni. În cădere, stejarii au distrus toți
copacii din prajmă, mai puțin bradul, care a devenit de atunci un simbol al acestei sărbători și
este împodobit în seara de Ajun.

 În România, există mai multe tradiții și obiceiuri de Crăciun, transmise din generație în
generație. În satele din Oltenia, în Ajunul Crăciunului, gospodarii se trezesc dis-de-dimineață,
aprind focul în sobă și ațâță jarul cu ajutorul unui vreasc, în timp ce rostesc o urare de Crăciun:
 "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. La anul și la mulți ani!”. 

 Obiceiul colindatului
 Una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Craciun este mersul cu colindul. În prima zi de

Crăciun, colindătorii merg din casă în casă cu steaua în mână și le vestesc oamenilor nașterea
lui Iisus prin cântece și poezii. Se spune că acela care nu le deschide poarta colindătorilor va
avea parte de un an neroditor și de ghinioane în casă, cauzate de zgârcenia de care a dat
dovadă.

 În Maramureș, la colindat merg și adulții, nu numai copiii. Ei sunt primiți de gazde și cinstiți
cu cozonac, sărmăluțe, preparate din carne de porc, colaci și vin.

 Tot în data de 25 decembrie, oamenii le trimit urări și mesaje de Crăciun celor dragi, cărora le
transmit gândurile lor bune.

 Un alt obicei popular este atârnarea unei crenguțe de vâsc în case. Vâscul apare în mai multe
culturi, iar originea sa nu este cunoscută. De exemplu, poparele scandinave credeau că vâscul
o reprezintă pe zeița dragostei, Friga, și că acele cupluri care se sărută sub vâsc vor fi împreună
toată viața. În tradiția creștin-ortodoxă, se spune că acela care pune vâsc în casă va avea un an 
îmbelșugat, fericire și pace în familie. 

 De asemenea, în ziua de Ajun, cei care voiau să afle cum vor sta cu sănătatea în anul care
urmează tăiau pe jumătate un măr. Dacă fructul avea viermi la interior, credința era că omul va
fi urmărit de boală. Un măr putred însă anunța moartea.
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METODE FOLOSITE ÎN RELAȚIA ȘCOALĂ -PĂRINȚI 

Prof. Steier Dana-Angela 
Școala gimnazială Sorin Leia Tomești- Timiș 

Familia, mediul de viaţă şi şcoala sunt factori determinanţi ai dezvoltării complete şi complexe a 
copiilor.Împreună trebuie să colaboreze pentru ca fiecare elev, indiferent de particularităţile sale, să poată 
deveni un membru independent al comunităţii în care doreşte să se integreze. 

Familia este unul din factorii care prin legea nescrisă a naturii, dar şi prin legea scrisă a drepturilor 
omului, are obligaţia de a  oferi un climat fundamental atât afectiv, cât şi ocrotitor.  

Şcoala alături de familie are rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia să poată să se 
integreze în comunitate, să se adapteze cerinţelor societăţii care cresc în complexitate şi volum pe măsură 
ce înaintează în vârstă.  

Atâta vreme cât copilul, indiferent de vârstă, îndeplineşte standardele şcolare şi sociale putem trage 
concluzia că acesta nu se confruntă cu probleme de adaptare şcolară şi că familia sa îl susţine material şi 
emoţional. În aceste cazuri fericite păstrarea legăturii cu familia este suficientă, dar rămâne şi aici 
necesară. 

Există cazuri în care simpla comunicare dintre familie şi şcoală nu sunt suficiente şi nu asigură 
premisele unei colaborări încununate cu succes. De multe ori cadrul didactic se găseşte în situaţia de a 
“consilia” unul sau ambii părinţi ai copilului, care-şi manifestă disponibilitatea spre o discuţie liberă, 
constructivă asupra situaţiei sale la învăţătură sau asupra comportamentului său nefiresc.  

“Consilierea” de către învăţător sau profesorul diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea 
disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului.Aceasta însă nu trebuie confundată cu discuţia din 
timpul şedinţei cu părinţii. Ea este un act voluntar manifestat de ambii parteneri: dascăl-elev sau dascăl- 
părinte, un act care necesită o bună documentare şi pregătire anterioară a celui care consiliază.  

Din punct de vedere ştiinţific, consilierea este un proces în care un profesionist stabileşte o relaţie 
bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin. Această relaţie asigură exprimarea ideilor şi 
sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin în clarificarea sensurilor fundamentale, în 
identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii. Prin procesul de consiliere se 
poate ajunge la o înţelegere mai profundă a gândurilor, a trăirilor emoţionale care asigură şansele unui 
nivel optim de dezvoltare a resurselor personale. 

Consilierea asigură asistenţa individului în explorarea şi înţelegerea propriei identităţi, îl sprijină în 
dezvoltarea unor strategii de rezolvare a problemelor şi luare a deciziei. În consiliere s-au conturat patru 
direcţii de abordare a problemelor cu care se poate confrunta individul pe parcursul evoluţiei sale: 
intervenţia în situaţii de criză, intervenţia ameliorativă, prevenţia, intervenţia formativă şi de dezvoltare . 
         Consilierea individuală este o interacţiune personală între consilier şi client, în cadrul căreia 
consilierul asistă clientul în rezolvarea problemelor mentale, emoţionale sau sociale. Se desfăşoară în 
şedinţe care oferă clientului maximă confidenţialitate ceea ce permite explorarea ideilor, sentimentelor 
sau atitudinilor problematice. Consilierul şi persoana consiliată formează împreună o echipă. 

Deoarece consilierea educaţională este un proces complex, acest proces se va derula urmând 
anumite etape şi tehnici specifice în funcţie de problema şi personalitatea celui consiliat. 

•Etapa iniţială în consiliere presupune stabilirea unei relaţii efective între consilier şi elev.
Stabilirea acestei relaţii este absolut necesară pentru a se produce schimbări pozitive. Numai acceptarea şi 
încrederea oferită de o astfel de relaţie asigură acest lucru. Formularea scopurilor împreună privind 
schimbări comportamentale, dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziei şi eliminarea gândurilor negative 
este de asemenea un pas care trebuie realizat. În această etapă este foarte important ca elevul să primească 
semnale că este acceptat aşa cum este el, cu problemele pe care le are. Acest lucru este indispensabil 
pentru continuarea procesului de consiliere. Tot în această etapă sumarizarea are un rol deosebit: 
împreună se evidenţiază elementele esenţiale, rămân în centrul atenţiei aspectele principale putându-se 
întrezări de acum anumite opţiuni.  

• Etapa secundară în consiliere va progresa cu asistarea copilului pentru a-şi dezvolta interesele
sociale, de cooperare şi comunicare cu ceilalţi. Se va pune accent pe ajutorul oferit copilului să se 
cunoască şi să se autoevalueze. Se va asigura atmosfera caldă şi empatia, fără să fie excluse interpretările 
şi confruntarea constructivă. În această etapă se va putea utiliza ca tehnică de lucru informarea, acest 
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lucru însemnând că foarte multe informaţii vor fi dirijate de la consilier spre copil. Totodată utilizarea 
sugestiei poate fi de un real folos pentru elev. Se pot sugera eventuale opţiuni care se vor adăuga la cele 
deja identificate de copil şi chiar modalităţi, căi care pot fi luate în discuţie. Tehnica adresării întrebărilor 
este utilă deoarece poate ajuta mult în modul de a vedea lucrurile şi de a scoate în evidenţă anumite 
aspecte care altfel ar putea rămâne în umbră.           

• Etapa finală a consilierii va pune accentul pe dirijarea atenţiei copilului spre acte şi
comportamente constructive. Vor fi învăţate proceduri specifice, dezvoltate planuri de acţiune începând 
cu cele mai simple şi până la cele mai complexe în vederea adoptării unui nou comportament. În această 
etapă confruntarea va asigura sprijin acordat copiilor pentru asumarea propriei responsabilităţi. 
Încurajarea este una din cele mai bune mijloace de a ajuta copilul să-şi realizeze nevoile şi să-şi asimileze 
noi comportamente.  
Consilierea educaţională este recomandat să fie realizată de către specialişti formaţi în domeniul 
psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei sau sociologiei care îşi desfăşoară activitatea la Centrele 
Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică şi în Cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică. 

 Efortul depus de consilier, profesor de specialitate, învăţător sau diriginte este răsplătit de 
schimbarea atitudinii faţă de învăţătură, faţă de colegii de clasă şi faţă de familie, dar şi de schimbarea 
atitudinii celorlalţi faţă de un elev care a întâmpinat greutăţi în procesul de educaţie şi instrucţie. 

Rezultatele bune obţinute prin consiliere trebuie conservate şi promovate printr-o politică 
educaţională atent condusă care să nu distrugă încrederea pe care atât elevii cât şi părinţii o acordă unei 
noi modalităţi de sprijinire în efortul comun de formare a tânărului. 

Bibliografie: 
Baciu D., Rădulescu S. M., Voicu M., - ‘Adolescenţii şi familia’, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987. 
Campbell R., - ‘Adolescentul – copilul meu’, Ed. Logos, Cluj-Napoca, 1995. 
Rev. ‘Familia mea’- ‘Piramida părinţilor’, nr. 2, 1997, anul V, p. 24. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ÎN PARTENERIAT CU 
PĂRINŢII 

Prof. Inv. Presc. Stănciuc Steluța 

În fiecare an realizez un parteneriat cu părinţii elevilor pe care îi îndrum , parteneriat denumit “Doi 
parteneri-un singur scop”. Motivul realizării acestui parteneriat este necesitatea menţinerii unităţii de 
cerinţe în educaţia copilului, necesitatea realizării unei legături reale între şcoală şi familie ca parteneri 
egali în educaţia copilului. Scopul acestui parteneriat este implicarea şi participarea reală a părinţilor în 
activităţile la clasă şi la cele extracurriculare. 

Ca obiective majore ale acestui parteneriat aş aminti: formarea părinţilor în spiritul ideii de 
parteneri egali în educaţia copiilor; convingerea părinţilor pentru a investi în dezvoltarea personală a 
copilului şi a grupului în ansamblu; implicarea părintilor în atragerea de resurse (financiare sau 
materiale) necesare unei bune desfăşurări a actului educaţional; creearea unui mediu educativ pozitiv, 
favorabil, adecvat pentru o stimulare continuuă a învătarii spontane a copilului; achizitionarea de către 
părinţi a unor informaţii şi cunoştiinţe pe care să le folosească în educarea propriilor copii; implicarea 
părinţilor în atragerea şi găsirea de resurse materiale şi financiare necesare derulării serbării de Crăciun, 
de sfârşit de an şcolar, organizării de excursii şcolare.  

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de învățământ. 
El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o colectivitate de semeni , 
care este mereu în schimbare și presupune competitivitate. Școala îl învață pe copil să se situeze printre 
semeni , să se obișnuiască cu anumite cerințe și realități sociale. Dar educația în familie constituie prima 
școală a copilului , partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia 
trebuie să fie prima instituție socială care se preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării 
normale a copilului. Școala și familia sunt cei doi poli de rezistență ai educației , care contribuie prin 
mijloace specifice la formarea tinerilor.  

Odată cu intrarea în școală , copilul trăiește în două lumi diferite: una a familiei, colorată încă de 
afectivitatea primei copilării, cealaltă, a școlii, încărcată de noi exigențe și de promisiunile viitorului, la 
fel de importante. Dacă aceste medii educaționale se completează și se susțin, ele asigură într-o mare 
măsură buna integrare a copilului în activitatea școlară și, pe plan mai general, în viața socială.  

Obiectivul cel mai important al colaborării dintre școală și familie în perioada școlarității mici îl 
reprezintă susținerea eforturilor copilului pentru ca acesta să dobândească primele instrumente ale 
muncii intelectuale și să obțină succesul școlar. Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de 
socializare, după familie. Aici elevul va trăi și experimenta, va învăța deprinderi sociale necesare pentru 
viață.  

În activitatea pe care o desfășurăm, am pornit întotdeauna de la „punctele forte”ale elevilor și cele 
ale noastre ca învățător, cum ar fi: ce știe elevul , ce poate să facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce 
are înclinații, de ce abilități didactice dispune.  

Apoi am avut în vedere”punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu știe elevul, ce n-a 
înțeles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învățători să facem). Este necesară o bună 
cunoaștere a elevilor și totodată o bună cunoaștere a forțelor proprii. Folosirea metodelor interactive ( 
discuțiile colective, interpretarea de roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experiențe) 
asigură condițiile oportune elevilor să se afirme atât individual, cât și în echipă.  
Am ajutat elevii să treacă peste rețineri, să-și exprime în mod deschis opiniile personale, să vorbească 
despre evenimentele la care participă , despre calitățile și defectele lor. Elevii au dobândit nu numai 
curajul exprimării unor opinii, ci și respectul pentru părerile colegilor, ale părinților, pentru adevăr. În 
felul acesta am pus pe fiecare elev în situația de a-și exercita, în clasă, principalele însușiri care-i 
definesc personalitatea, făcându-i participanți activi, dar și colaboratori, parteneri ai noștri în ducerea la 
bun sfârșit a tuturor activităților.  

Calitatea proceselor de comunicare ce se stabilesc în grupul școlar depinde de potențialul 
comunicativ al fiecăruia dintre membrii lui. Educatorul trebuie să dețină înainte de toate, bune calități de 
mediator pentru a-i facilita procesul stabilirii unor interacțiuni directe, sincere, bazate pe încredere între 
elevi, dar și între sine și fiecare dintre elevi.  

În domeniul colaborării școală-familie, punctul de plecare este cunoașterea prealabilă a părinților 
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de către învățător, a familiei, a climatului familial. Activitatea educativă îmbracă și în școala noastră o 
multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părinți, consiliul reprezentativ al părinților, 
vizitele la domiciliu, corespondența cu părinții, consultațiile pedagogice, implicarea părinților în 
activitățile școlii, activitățile nonformale(excursii, cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consultații la 
cererea părinților.  

Numărul mare de contacte școală-familie nu asigură neapărat rezultate fructuoase. Întâlnirile 
colective cu părinții reprezintă cea mai “profitabilă”și democratică formă de colaborare a învățătorului cu 
familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de manifestare și de perfecționare a calităților 
sale manageriale, un moment optim de conștientizare și de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, 
prilej de a învăța și el din experiența părinților. Pentru părinți , adunările colective reprezintă tot atâtea 
prilejuri de autoevaluare și de sporire a competențelor educative, de informare pedagogică avizată, 
decide înțelegerea complexității fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest 
proces.  

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 
elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare dezvoltării 
armonioase a personalității. 
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Importanța activităților educative în parteneriat  
cu părinții și magia sărbătorilor de iarnă 

P.î.p Șuteu Laura -Cerasela 
Școala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian”-Constanța 

Sărbătorile de iarnă sunt un izvor nesecat de tradiții  și obiceiuri purtătoare de conținut didactic ce 
pot fi valorificate la clasă printr-o abordare transdisciplinară.Odată cu venirea iernii calendaristice, încep 
o serie de activități specifice ca decorarea sălilor de clasă,pregătirea colindelor și a obiceiurilor din zonă,
poezii, scenete, confecționarea unor elemente  precum ghetuța moșului, oameni de zăpadă,sorcove 
etc.Toate aceste activități sunt îndrăgite de copii și apreciate de părinți de aceea implicarea celor din urmă 
este necesară și benefică.  

Părinții trebuie implicați în mod activ, de la pregătirea costumelor tradiționale sau a costumațiilor 
tematice pe care cadrul didactic le face cunoscute în cadrul ședințelor , până la pregătirea sălilor de clasă ( 
brad,instalație,globulețe) sau a unor surprise pentru copii,astfel încât aceste momente să fie marcate cum 
se cuvine.  

 Activitățile educative în  parteneriat cu părinții au ca scop armonizarea  triadei profesor-elev-
părinte pentru o colaborare autentică din care au de căștigat taote părțile. Ca exemple concrete putem 
aminti serbările de iarnă ce se pot desfășura în diverse locații sau pot fi filmate și transmise către părinți 
pentru a fi vizionate,sau publicate pe site-ul școlii. 

O altă activitate poate fi organizarea  unor târguri specifice în care implicarea părinților, poate 
avea un rol motivator pentru elevi și un real ajutor pentru cadrul didactic deoarece aceste momente de 
mare anvergură necesită resurse materiale și de timp ce nu pot fi încredințate doar învățătorului de la 
clasă. 

Mergând pe filonul traditional,mersul cu colindatul copii,părinți,cadru didactic reprezintă o formă 
de colaborare cu multiple valențe educative,comportamentale și afective.Se pot organiza deplasări la 
diverse instituții sau la personae cunoscute : alte cadre didactice,directorul școlii sau chiar ca o surpriza 
pentru cadrul didactic de la clasă. 

În ultimul timp, mediul virtual  a pătruns în majoritatea activităților didactice putăndu-se realiza 
diverse filmulețe cu urări/mesaje atât dinspre școală către părinți cât și dinspre părinți către  învățător prin 
intermediul copiilor: cuvinte emoționante, momente artistice, fotografii etc. 
           Dintre activitățile „importate” se remarcă Secret Santa care se realizează tot cu ajutorul părinților 
pentru cumpărarea cadourilor necesare. 

Toate aceste activități care îi implică și pe părinți reprezintă un factor motivator pentru elevi, sunt 
ocazii prielnice de a fi văzuți și apreciați, de a arăta efortul depus, de a fi susținuți . Pentru părinți este o 
apropiere de mediul școlar și de tot ce implică desfășurarea unei activități (organizare, colaborare, 
susținere materială etc),dar și o apropiere de propriul copil..Pentru cadrul didactic reprezintă o modalitate 
de cunoaștere mai bună a părinților , de evidențiere a relațiilor pe care le au  aceștia cu  copilul și totodată 
realizarea unor momente unice pentru elevi.  

Perioada pe care o traversăm, marcată de pandemia - covid, își pune amprenta și asupra colaborării 
directe, fizice cu părinții, dar se pot găsi modalități prin care parteneriatul să continue în diverse forme, cu 
respecatrea normelor de siguranță, pentru că magia sărbătorilor există și creează multiple ocazii  de 
apropiere sufletească. 

Cadrele didactice nu trebuie să minimalizeze importanța implicării părinților în viața școlară  
pentru că, aceasta reprezintă o susrsă excelentă de colaborare, de armonizare a ideilor, de  cunoaștere 
reciprocă. 
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TRADIŢII ŞI OBICEIURI POPULARE ÎN  SUFLET DE COPIL 

Prof.înv. preșcolar Tanasă Monica-Liuța 
Grădiniţa cu p.p. ,,Căsuţa Fermecată”, Gherla, Jud. Cluj 

Vechi tradiţii româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să trăim atmosfera plină de căldură şi 
veselie a Sărbătorilor de iarnă. Perioada Sărbătorilor de iarnă începe de la Sfântul Nicolae, sărbătorit de 
credincioşii ortodocşi pe 6 decembrie, şi se termină de Bobotează, pe 7 ianuarie.Aşadar, o lună plină în 
care tradiţia este la loc de cinste. 
           Copilăria este acea perioadă în care totul este posibil, când copilul visează să realizeze lucruri 
mărețe, când nimic nu poate sta în calea afirmării, mai ales ca artiști. 
           Grădiniţa – diminutiv – ca şi cei ce o frecventează , este lumea mirifică, plină de basm , de joc , de 
cântec – locul unde copilul îşi deschide orizontul spre cunoaştere , spre a da răspuns propriilor sale „ de 
ce – uri ” , îşi formează volumul de deprinderi şi cunoştinţe necesar integrării în activitatea viitoare .  
           Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală măsură la 
tradiţie, ştiind să accepte şi obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, Naşterea Mântuitorului aduce 
cu ea şi o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra Echinocţiul de Iarnă, momentul în care natura 
dă speranţe că că va renaşte. 

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec şi gest ritual, ci şi numeroase mesaje şi 
simboluri ale unei străvechi spiritualităţi româneşti.El s-a păstrat asociindu-se cu celebrarea marelui 
eveniment creştin care Naşterea Domnului Iisus Hristos. Pe 24 decembrie este Ajunul Crăciunului, iar 
obicieurile specifice acestei zile sunt de natură religioasă. Din dimineaţa acestei zile până spre înserat cete 
de copii între cinci şi cincisprezece ani merg cu ,,Moş Ajunul’’ – text augural scurt care anunţă venirea 
colindătorilor. Tot în această noapte, Moş Crăciun vine la copii şi le pune cadouri sub brad.Dar nimeni nu 
ştie cu siguranţă, cum ajunge Moşul în casele oamenilor, dar toate poveştile îşi păsrează nota de 
mister.Unii cred că intră pe fereastră, alţii cred că un beţigaş fermecat îl ajută să se facă mic şi să pătrundă 
prin gaura cheii, iar alţii, mai cosmopoliţi, consideră că Moşul vine pe hornul casei. 

În ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din România, începe colindatul.Copii cu steaua 
vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci şi colaci. 
           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,strigăturilor,a unor evenimentetradiţionale (Moş Nicolae, Crăciunul, 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: aratul, semănatul, 
păstoritul. Cu aceste ocazii copiii işi îmbogăţesc vocabularul cu expresii populare, proverbe, zicători, 
strigături, pătrund în tainele limbii materne şi în comorile înţelepciunii populare. 
          Când priviţi o serbare cu tradiţii şi obiceiuri româneşti, gândiţi-vă că este oglinda şi sufletul acestui 
popor ce a considerat păstrarea tradiţiei o datorie. 

Practicile străvechi trebuie căutate şi scoase la lumină, valorificate de către dascăli în forme 
originale, astfel încât copiii să fie pregătiţi să recepteze şi chiar să inoveze străvechiul folclor, pentru că 
,,un popor nu trăieşte numai din ce moşteneşte, ci şi din ce adaugă pe fiecare zi în sufletul lui’’. 
            Serbarile contribuie, prin multiplele sale valențe educative, la educarea estetică a copiilor, la 
dezvoltarea creativității, a spritului de colaborare, la dezvoltarea sentimentului de apartenență la o echipă 
în care fiecare copil este pus în fața îndeplinirii unui rol. 

        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. 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Dumitrana, Magdalena Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000
2. Psihologia copilului preşcolar,  Ed.Didactică şi Pedagogică,1972
3. www.referate.ro
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TRADIȚIILE POPULARE ROMÂNEȘTI 
ÎN GRĂDINIȚE 

TANASE SIMONA, GPP ,,SF.SAVA” IAȘI 

„Poți să cutreieri toată lumea și să te minunezi de rezultatelecivilizației, dar nimic nu-i mai fermecător 
decât colțul de pământ pe care te-ai născut” 

  (Vasile Alecsandri) 

Tradițiile și obiceiurile populare sunt elemente ce definesc un popor, oferindu-i identitate, de 
aceea ele trebuiesc cunoscute, conservate și protejate. Tradiția este de fapt, o punte între trecut și prezent 
și exprimă moștenirea de obiceiuri și norme de comportament, specifice unui popor, este cartea de vizită a 
unei nații, conștiința de sine, memoria lui socială.  

Întâlnim tradiția în toate sferele vieții: artă, cultură, morală, psihologia socială, artizanat, de aceea 
societatea în care trăim este obligată să nu-și lase semenii să uite datinile sau obiceiurile strămoșești. 

Atât literatura - factor cu eficienţă sporită în educaţie, cât și arta populară au o contribuţie de 
seamă în a aduce pe ,,scena vieții” amprenta unui popor. Integrate în activitățile ce se desfășoară în 
grădinițe, ele ajută copiii încep să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, 
idealurile de ieri şi de azi, care sunt oglindite, de multe ori, în creaţiile meşteşugarilor. 

De exemplu, punându-i pe copiii de la vârsta preşcolară față în față cu unele deprinderi ale acestor 
îndeletniciri, pe care bunicii sau meseriaşii întâlniţi ocazional în târguri sau alte festivaluri de folclor le 
practică, cultivăm și educăm celor mici respectul şi dragostea pentru o posibilă meserie, pe care, de ce nu, 
o pot îmbrăţişa când vor fi mari.

Ca educatori avem datoria morală să-i învățăm pe copii să iubească locurile natale, portul 
românesc și pe români, să prețuiască și să respecte obiceiurile si tradițiile zonei în care s-au născut, 
practic să le sădim în suflet aceste elemente definitorii ale identității neamului românesc, fără de care nu 
am mai putea ști cine suntem de fapt noi, românii pe acest pamânt. 

De-a lungul anului, la grădiniță, marcăm diverse evenimente: sărbătorim pe Sfântul Nicolae, 
urmează apoi magicul Crăciun, Anul Nou, Boboteaza, Sfintele Paști. De asemenea, facem cunoscute 
copiilor obiceiuri locale, prin intermediul familiei, a reprezentanților bisericii sau ai altor invitați ce sunt 
parteneri ai educației în societate. Așadar, considerăm și sărbătorim tradiţiile românilor ca pe niște 
obiceiuri de suflet. 

La români, sărbătorile de iarnă, în special Crăciunul, au o însemnătate aparte, mai ales în inima 
celor mici. Amintirea copilăriei ne revine puternic în suflet și în minte: zăpezi bogate, oameni de omăt, 
pârtii pentru săniuțe, colinde și clinchete de clopoței, miros proaspăt de brad și de cozonaci, nerăbdarea 
așteptării darurilor. Toate acestea creează în sânul unei familii o atmosferă de liniște, împlinire, iubire, 
credință; această stare emoțională este susținută și în grădiniță, preșcolarii participând la jocuri și activități 
menite să cultive dragostea pentru valorile autentice și tradițiile poporului din care facem parte. 

Și pentru că la această vârstă tradițiile sunt greu de înțeles, noi, educatoarele încercăm să 
transmitem din generație în generație, portul, graiul, obiceiurile și datinile, așa cum le-am moștenit de la 
străbuni valorificând diferite ocazii și activități adecvate nivelului de vârstă al preșcolarilor: vizitarea unor 
muzee etnografice, învățarea unor cântece și poezii cu specific tradițional, lecturarea unor opere din 
literatura populară, prezentarea de obiecte de artă populară și nu în ultimul rând interpretarea unor roluri. 

Invitând copiii la șansa de a valorifica tradițiile populare și obiceiurile românești, ne asigurăm că 
ei vor duce mai departe portul și tradițiile unei nații mult iubite. 

Spre exemplu, un mic program artistic organizat împreună cu preșcolarii constituie un izvor de 
bucurii și satisfacții ce creează acestota o stare de bună dispoziție, favorabilă atât dezvoltării psiho-fizice 
cât și estetice. Celebrarea ”Bradului de Crăciun” cuprinde întotdeauna colinde, scenete legate de nașterea 
lui Iisus, dansuri populare, dansul caprei sau al căluților, plugușorul sau sorcova. Copiii interpretează 
diferite roluri: solist vocal, dansator, povestitor, creator de obiecte artizanale, formându-și sau 
perfecționându-și o serie de abilități artistice. 
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Valorificând frumusețea tradițiilor și obiceiurilor populare 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 sau modul în care aceste tradiții au dăinuit peste timp. 

Prin conținutul programelor realizate îi ajutăm pe copii să înțeleagă mesajul și conținutul acestor 
obiceiuri populare, adaptându-le particularităților de vârstă și aptitudinilor artistice individuale. Cu acest 
prilej îi introducem  într-o lume frumoasă a cântecului, a dansului, a poeziei, a poveștilor, a glumelor, a 
proverbelor, a zicătorilor, a tuturor evenimentelor tradiționale. 

Cadrul pregătit special pentru astfel de activități - ornarea și decorarea cu elemente specifice 
sărbătorii - constituie un alt prilej de bucurie pentru copii, ei descoperind tradițiile și obiceiurile practicate 
în timpuri străvechi, simt și prețuiesc frumusețea acestora. 

Introducând în programul grădiniței activități ce vizează obiceiuri străvechi ale românilor, cu 
cântece si dansuri populare, este ca și cum am privi în oglindă sufletul poporului român, care a considerat 
păstrarea tradiției o datorie și o onoare. 

Moștenirea pe care am primit-o trebuie dusă mai departe de preșcolarii pe care-i educăm pentru că 
un popor trăiește prin ceea ce lasă fiilor săi. Este bine să cunoaștem și să transmitem copiilor măcar un 
strop din ceea ce a creat omul simplu de la țară cu ajutorul minții și cu căldura sufletului său! 
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ACTIVITĂŢILE INTEGRATE ÎN EDUCAREA CELOR MICI 

Prof. în înv preșc. Țerescu Mariana 
Grădinita P.P. Nr.1 Orșova, MH 

               Predarea integrată a cunoştinţelor reprezintă o strategie modernă de 
abordare a conţinuturilor,similară cu interdisciplinaritatea,în sensul că,obiectul de învăţământ are ca 
referinţă o tematică comună mai multor discipline.Conceptul de integrare se referă la:a include,a îngloba 
a încorpora,a armoniza în aceeaşi activitate mai multe activităţi de tip succesiv.Metoda predării integrate 
a cunoştinţelor este o metodă consacrată de organizare a conţinuturilor.Predarea integrată a acestor 
conţinuturi are la bază transmiterea cunoştinţelor grupate pe subiecte sau unităţi tematice care asigură 
achiziţionarea de către copii a unei imagini coerente şi unitare despre lumea reală. 
Curriculumul integrat reprezintă corelarea conţinuturilor punctul de pornire fiind fialitatea/finalităţile 
urmărite. 

Structura flexibilă a conţinuturilor oferă libertate de decizie şi autonomie.Pe scurt se 
promovează ideea planificării pe teme,se încurajează utilizarea metodei proiectelor,facilitând demersul 
abordării integrate.Pentru ca aceste activităţi să reuşească este necesar un scenariu foarte bine întocmit de 
educatoare,cu obiective clare,cu sarcini zilnice pe sectoarele de activitate,asigurând o paletă variată de 
opţiuni,facilitându-se astfel demersul abordării integrate.Predarea tematică presupune o planificare pe 
termen lung sau scurt,care reflectă relaţiile din tema propusă,domenii de cunoaştere şi arii de stimulare.De 
aceea,orarul zilnic trebuie să conţină echilibrul dintre perioadele active şi cele de odihnă.Activităţile se 
desfăşoară grupat,vizând o anumită temă,care se desfăşoară pe durata unei săptămâni sau a mai multor 
săptămâni.În cadrul fiecărei teme se desfăşoară diferite tipuri de jocuri pentru a spori atractivitatea 
activităţilor şi pentru a menţine interesul copiilor iar dacă se realizează şi atragerea părinţilor în 
desfăşurarea acestor activităţi,se asigură suport material şi posibilitatea de lărgire a suportului 
informaţional al copiilor. 

În practica educaţională proiectarea integrată a curriculumului este considerată o 
provocare,atât la nivelul proiectării documentelor cât şi la nivelul practicii zilnice.Pentru realizarea 
obiectivelor propuse literatura de specialitate ne oferă modele de organizare şi monitorizare a curriculum-
ului integrat: 

*MODELUL INTEGRĂRII RAMIFICATE
*MODELUL INTEGRĂRII LINIARE
*MODELUL INTEGRĂRII SECVENŢIALE
*MODELUL CURRICULUM-ULUI INFUZIONAT
*MODELUL INTEGRĂRII ÎN REŢEA
*MODELUL POLARIZĂRII

           Integrarea ramificată:se centrează pe tema studiată,detalierea experienţelor de învăţare se face pe 
domenii de activitate prevăzute în programă,la primul nivel.La cel de-al doilea nivel de proiectare stau 
experienţe de formare pe dimensiuni psihofizice individuale. 
           Integrarea liniară:se face în jurul unei finalităţi de transfer ce se pot constitui ca domenii 
independente.Acest model de integrare se poate aplica în cazul finalităţilor urmărite pe perioade de timp 
mai îndelungate. 
          Integrarea secvenţială:cuprinde proiectarea pe teme,facilitându-se transferul cunoştinţelor învăţate 
de la un domeniu la altul prin:întrebări,comentarii,sarcini de lucru formulate. 
           Curriculum-ul infuzionat:constă în studierea unor teme din perspectiva unui centru de interes care 
poate fi temporar sau permanenet. 
           Integrarea în reţea:se bazează pe metoda proiectelor de investigare-acţiune.Desfăşurarea 
activităţilor după acest model are la bază două nivele de planificare:harta tematică în care se porneşte de 
la tema centrală identificându-se subtemele şi desfăşurarea pe categorii şi tipuri de activităţi a 
conţinuturilor planificate. 
           Polarizarea:implică un domeniu de cunoaştere în jurul căruia sunt polarizate segmente din alte 
discipline(ex:activităţile opţionale). 
            Integrarea,ca sintagmă,reprezintă revenirea în acelaşi loc a mai multor activităţi succesive care 
conduc la atingerea obiectivelor propuse şi la însuşirea conţinuturilor.Activităţile integrate nu sunt alte 
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activităţi deosebite,separate,ci sunt cele pe care noi le proiectăm conform planului de învăţământ.Copilul 
învaţă prin descoperire în interacţiune sa cu mediul.Diversitatea şi varietatea materialelor care i se pun la 
dispoziţie copilului îl încurajează să se manifeste,să gândească,să exprime idei,să facă 
predicţii.Activităţile integrate se desfăşoară fie frontal,fie pe grupuri sau individual.Copilul învaţă prin 
descoperire,interacţionând cu mediul,metodele şi mijloacele de explorare ale lui fiind adesea neaşteptate 
şi originale. 
             Abordarea integrată a activităţilor din grădiniţă determină dispariţia graniţelor dintre tipurile şi 
categoriile de activităţi studiindu-se tema aleasă cu ajutorul mijloacelor de investigare a mai multor 
ştiinţe.Activităţile integrate aduc noul,lejeritate şi coerenţă procesului de învăţare.Reuşita predării 
integrate a conţinuturilor ţine de gradul de structurare a conţinutului proiectat,în viziune unitară şi ţintind 
anumite finalităţi. 

BIBLIOGRAFIE: 
*Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţe
*Metoda proiectelor la vârstele timpurii/M.E.C./Miniped,Bucureşti,2002
*Aplicaţii ale metodei proiectelor/Ciobotaru Melania,Antonovici Ştefania,Popescu Mariana,Fenichiu
Dorina/Editura CD PRESS,Bucureşti 
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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții 

Tomoiu Bianca Georgiana 

Anotimpul iarnă îngheață natura, dar ne umple inimile de caldură. Decembrie este luna magică ce 
ne traspune într-o lume plină de iubire, sărbătore, tradiții. Culorile, miresmele și colindele, ne trezesc și 
încântă toate simțurile. 

În această perioadă desfășurăm activități instructiv-educative în care avem nevoie și de implicarea 
directă a părinților, ca parteneri ai procesului educativ. 

Gradinița devine un colț de poveste, cu ajutorul decorațiunilor ce le realizăm în cadrul atelierelor 
de creație, iar un rol foarte important în această perioadă îl au părinții, ca parteneri în procesul de educare. 
Părinții, elevii și cadrele didactice realizează o unitate pentru a sprijini dezvoltarea copiilor. 

Activitatea concretă pe care noi am desfășurat-o la gradiniță în parteneriat cu părinții a constat in 
realizarea decorațiunilor pentru această perioada magică din an, anotimpul iarna.  

Preșcolarii, dar și părinții acestora au participat la activitatea cu tema „Iarna, anotimp de poveste”, 
în care s-au realizat ornamente pentru bradul de Craciun și decorațiuni pentru sala de clasa ce le-am 
folosit și în cadrul serbării de Crăciun. 

Activitatea a debutat cu o discuție despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile din luna decembrie, 
copiii având ca obiectiv confecționarea globulețelor și a fulgilor ce au îmbodobit sala de grupă.    
Pe tot parcursul activității pe fundal au rulat colinde, iar la final s-au servit brioșe și turtă dulce, pregătite 
de părinți. Pe toată perioada activităţii, preșcolarii au colaborat împreună și au fost susținuți  de părinți.  

Scopul acestei întâlniri a fost întărirea relaţiei între școală și familie,  cadrele didactice își asumă 
un rol de promotor, mediator și catalizator al parteneriatului educațional, în vederea eficientizării 
demersului educaţional. 

Grădinița continuă educația pe care copiii au primit-o acasă. Familia are rolul de a transmite 
valorile  dupa care trebuie să se ghideze un copil, bunătatea, respectul, sinceritate, altruismul. 

Pentru dezvoltarea armonioasă  a preșcolarilor este nevoie de o relație corespunzătoare între 
părinți și educator. 
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IMPLICAREA PĂRINȚILOR  
IN ACTIVITATEA ELEVILOR 

Prof.inv.primar Țoțoiu Luminița-Iulia 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 TUZLA 

JUD.CONSTANȚA 

Colaborarea 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. 
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. 
 Activităţile educative 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. De exempul tema
“ Crăciunu -lbucuria tuturor” este  foarte cunoscută și foarte îndrăgită 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. 
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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.
Activitatea educativă propusă 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 ornamente de Crăciun,felicitări. 

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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Importanța activităților educative  
în parteneriat cu părinții 

(Prof. înv. primar Trufanda Iuliana Paula,  
Școala Gimnazială nr. 5 Brașov) 

Acest titlu se potrivește foarte mult contextului actual pentru că în această societate, părinții nu 
mai sunt ca cei de altă dată, ca cei pe care îi știam noi că ar trebui să fie pentru copiii lor. Este foarte 
important ca părintele să se implice în viața copilului, deoarece succesul acestuia depinde de colaborarea 
dintre familie și școală.  

 Părinții au un rol important în modelarea copilului la început de drum. Familiile au datoria morală 
de a reflecta asupra cât de mult se schimbă educația copiilor. Să nu uităm că, copiii sunt adevărați bureți, 
ei absorb totul din jurul lor, de la exemplul părinților până la starea de spirit care ne străbate în zilele 
noastre, principiile pentru care luptăm, chiar dacă nu le facem explicite în fața lor. Copiii cred în tot ceea 
ce părinții cred, le calcă pe urme, chiar dacă nu li se cere asta. Așa că este important să ținem mereu cont 
de acest lucru.  

 Apoi un lucru este de adus în atenție și anume că părinții nu se nasc părinți, când se naște un copil 
nu primește și broșura de a fi părinte. De aceea, e normal ca acești părinți să greșească, să facă erori în 
procesul de educare al propriului copil. Astfel se pierd lucruri fundamentale care , în opinia mea, sunt 
indispensabile. 

Deci, familia pune bazele educației, apoi școala, pe aceste fundații poate construi, modela, educa 
personalități. 

Profesorii, care sunt sunt adevărați profesioniști în educație, adică sunt oameni instruiți, care au 
studiat pentru a deveni profesori, au ceva mai mult decât să le permită o conștiință diferită, deoarece de 
multe ori sunt puși în situații de a face alegeri educaționale corecte, au o viziune diferită asupra anumitor 
situații unde este nevoie de o altă distanță emoțională, decât ceea ce are un părinte față de copilul său. 

Prin urmare, a te baza pe profesioniștii din educație este cu adevărat un punct fundamental. 
De regulă, așa-zisa comunicare dintre școală și familii se rezolvă printr-o simplă transmitere de 

date ( prezență, note) între profesor și părinții elevilor, fără a ajunge la interesele cele mai profunde ale 
unuia sau celuilalt. Este nevoie de construirea unei colaborări constructive pentru a crea o alianță 
sănătoasă între familie și școală. În acest sens profesorii propun părinților participarea la diferite activități, 
alături de copiii lor.  

 În concluzie, este necesar a se înțelege rolul fiecărui partener la educația copilului. Așadar, 
profesorii sunt interesați de crearea unei relații sănătoase și armonioase între școală și familie punând în 
mijlocul activității la școală,copilul, așa cum în familie pe primul loc este tot copilul. Pe de altă parte, 
profesia de părinte este cea mai importantă, iar acest lucru permite educarea unor generații care să ducă 
mai departe aceste valori de comunicare onestă între școală, copii și părinți. 
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Proiect activitate integrată 

EDUCATOARE: ZAHARIA ARIANA CATALINA 
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GRĂDINIȚA P.P. NR. 5 LUGOJ 

DATA: 08.12.2021 
GRUPA: MIJLOCIE A 
NIVELUL DE VÂRSTĂ: I 
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CUM ESTE, A FOST ȘI  VA FI AICI, PE PĂMÂNT?” 
TEMA SĂPTĂMÂNII: „CIZMULIȚELE LUI MOȘ NICOLAE” 
TEMA ACTIVITĂŢII: „ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE” 
TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi și deprinderi 
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (DLC+DOS) 
MIJLOC DE REALIZARE: -lectura educatoarei „Legenda lui Moș Nicolae” 

-activitate practică „Ghetuța lui Moș Nicolae” (lipire) 
SCOPUL ACTIVITĂȚII: Cultivarea și educarea sentimentelor de dragoste și admiratie față de cei din 
jur, manifestând prietenie, toleranță, armonie . Cunoaşterea  obiceiurilor şi tradiţiilor specifice 
poporului român legate de venirea lui Moş Nicolae;  
Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 
structurilor verbale orale, formarea și consolidarea unor deprinderi de lucru practice specifice nivelului 
de dezvoltare motrică precum și stimularea  imaginației, creativități și a potențialului creativ al copiilor. 

DURATA ACTIVITĂȚII: o zi 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

 ADP - ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

 Întâlnirea de dimineață: „Bună dimineața, dragii lui Moș Nicolae!” - salutul, prezența, calendarul
naturii, împărtășirea cu ceilalți, noutatea zilei, mesajul zilei,momentul de mișcare. 

 Rutine : ‐”Suntem harnici! ” -exersarea unor deprinderi de ordine. 
-”Sunt copil politicos!” - deprinderea de a mulțumi   
-”Gustarea!” - exersarea unor deprinderi de autoservire. 

 Tranziții:
T1- : ,,Moș Nicolae” (CÂNTEC) (După ÎD, înainte de centre) 
T2-„ Moșul fuge tare, tare/ Spre o nouă provocare/ Să ajute ne-ncetat/ Pe toți oamenii din sat/ Hai copii, 
să mă ajutați/Pe toți să îi bucurați!” (Înainte de ADE) 
T3-    „Mosu-i tare fericit/Însă, nu s-a liniștit!/Vrea să îl mai ajutați/Ghetuța să i-o ornați!”(între DLC și 
DOS) 
T4-„El, Moșul face mișcare/Aleargă spre fiecare/ Ne-ncetat el vrea să prindă/ Ghetuța ce nu-i timidă” 
(Înainte de ALAII) 

 JOCURI ŞI ACTIVITĂȚI DIDACTICE ALESE
 CONSTRUCȚII: ,,Fabrica de jucării” (cu lego)
 ARTĂ: „Acadele pentru Moș Nicolae”(modelaj)
 JOC DE MASĂ: „Cadouri mari, cadouri mici” (JETOANE)

 ADE - ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE:
Forma de realizare: Activitate integrată 

 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC)-„Legenda lui Moș Nicolae” (lectura
educatoarei) 

 DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DOS2)- „Ghetuța lui Moș Nicolae” (lipire)
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 Forma de organizare: Frontală

 ACTIVITATE COMPLEMENTARĂ ALAII
 JOC DE MIȘCARE

„Sunt ghetuța. Prinde-mă, Moșule!” 
 Le voi explica copiilor regulile jocului:
-Copiii sunt împărțiți în două echipe: ”Moșii” și „Ghetuțele” (moșii se vor diferenția de 
„Ghetuțe”printr-o căciulă  pe care o vor purta pe cap) 
-Vom amenaja în clasă un loc, care se va numi ”colțul cadourilor”. 
-„Moșii” vor avea sarcina de a prinde „ghetuțele” și de a-i duce la „colțul cadourilor”. 
-„Ghetuțele” au sarcina de a nu se lăsa prinse. 
-Când toate „ghetuțele” sunt așezate la „colțul cadourilor”, jocul s-a terminat. 

 Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: 1.Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de
viaţă familiare
COMPORTAMENTE VIZATE:
1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate

 Dezvoltarea socio-emoțională
1.Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate

COMPORTAMENTE VIZATE:  
1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu  
1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată 

 Capacități și atitudini în învățare
COMPORTAMENTE VIZATE:
1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi 

2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență  
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină 
dificultăți. 

3. Activare și manifestare a potențialului creativ
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 
3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 
conversații și povestiri creative 

 Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii
COMPORTAMENTE VIZATE:
1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 
(comunicare receptivă) 
2. Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, 
emoții proprii (comunicare expresivă) 
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OBIECTIVE: 
ALAI 

 CONSTRUCȚII ,,Fabrica de jucării” (cu lego)
-Să construiască prin alăturare, îmbinare de piese o „Fabrică de jucării” 

 ARTĂ   „Acadele pentru Moș Nicolae” (modelaj)
-Să păstreze o poziţie corectă in timpul lucrului; 
-Să păstreze ordinea la locul de muncă; 
-Să mânuiască materialele puse la dispoziție în scopul realizării unor „Acadele pentru Moș Nicolae”; 

 JOC DE MASĂ „Cadouri mari, Cadouri mici” (JETOANE)
-Să poziționeze jetoanele cu „cadourile mari” și „cadourile mici” la locul potrivit; 
- Să manipuleze materialul primit în vederea realizării temei propuse; 

DLC 
-Să menționeze titlul legendei; 
-Să identifice locul de unde a aruncat Moș Nicolae banii; 
-Să precizeze locul unde au căzut banii; 
-Să utilizeze în propoziție unul din următoarele cuvinte „cadou” sau „șosete”; 
-Să exprime în cuvinte proprii impresii lăsate de această legendă. 

DOS 
 -Să să execute corect exerciţiile de încălzire a muşchilor fini ai mâinii; 
-Să adopte o  poziţie corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie; 
 -Să denumească corect materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție; 
 -Să lipească ghetuța deja decupată pe coala roșie; 
-Să decoreze partea de sus a ghetei cu vată; 
-Să lipească fotografia personalizată pe ghetuță; 
-Să presare sclipici peste lucrare; 
 -Să exprime aprecieri cu privire la propria lucrare cât şi a colegilor. 

ALAII „Sunt ghetuța. Prinde-mă, Moșule!” 
-Să-să respecte regulile jocului; 
-Să participe cu interes la joc, păstrând ordinea şi disciplina. 

STRATEGII DIDACTICE:  
Metode şi procedee:  conversaţia, povestirea, explicaţia, problematizarea,  demonstraţia, jocul. 
Resurse umane: copiii grupei mici, educatoarea. 
Resurse materiale: lego, plastilină,  jetoane cu cadouri mari și mici, coșulete în care să fie poziționate 
jetoanele, text „Legenda lui Moș Nicolae”, lipici, fisă roșie, imagine personalizată, vată, sclipici, căciula 
lui Moș Nicolae. 
Forme de organizare:  frontal, individual; 
Forme și tehnici de evaluare: lucrările preșcolarilor; 

BIBLIOGRAFIE:  
 Curriculum pentru educație timpurie MECT 2019
 Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum

pentru educație timpurie, 2019
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Scenariul activității 
Copiii vor intra în grupă fiind invitaţi de educatoare să se aşeze pe scăunele, în semicerc. Sala de grupă a 
fost amenajată astfel încât fiecare copil să aibă vizibilitate la calendarul naturii şi la materialele pregătite 
pentru derularea activităţilor din întreaga zi.  
               Prima activitate pe care o vom desfăşura este încadrată în activităţile de dezvoltare personală, 
punând în evidenţă următoarele etape: 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineaţă- „Bună dimineața, dragii lui Moș Nicolae!”, în care 
copiii au posibilitatea de a-și împărtăși opiniile, starea de spirit. 
        Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei. Copiii vor răspunde 
salutului adresat de educatoare:„Bună dimineața, doamna Paula!,Bună dimineața,colegi! Bună 
dimineața, natură!, Bună dimineața, grădinița mea iubită!” 
        Prezența – se stabilesc absenții zilei, apoi se completează calendarul naturii. 

       Calendarul naturii presupune deasemenea câteva evenimente care trebuie menţionate: identificarea 
anotimpului, urmat de alegerea jetonului reprezentativ, specificarea vestimentaţiei potrivite anotimpului 
(jetonul reprezentativ), sortarea jetonului cu norul care face trimitere la ziua în curs şi repetarea zilelor 
săptămânii  (În ce zi suntem azi? Ce zi a fost ieri? Ce zi va fi mâine?). Pentru fiecare dintre aceste 
precizări va fi numit un copil, să rezolve sarcina.          
 În cadrul întâlnirii de dimineață, la secvența de împărtășire cu ceilalți, copiii  își vor zâmbi și vor vorbi 
despre cât de fericiți au fost când au primit cadouri de la Moș Nicolae.  

        Noutatea zilei: Educatoarea le spune copiilor că astăzi se vor împrieteni cu un personaj – prezint 
mascota cu Moș Nicolae. 

    Momentul de mișcare unde vom cânta cântecelul :„Cap, umeri, genunchi, puciorușe” și vom 
executa căteva exerciți de încălzire. 

 În cadrul activităților liber alese, copiii vor regăsi materialele aferente pentru fiecare sector. 
 T1- : ,,Moș Nicolae” (CÂNTEC) (După ÎD, înainte de centre) 

ALAI  
Copiii vor lucra în cadrul sectoarelor după indicațiile date de educatoare, ei au voie să lucreze tema și 
de la celelalte sectoare fără a-şi deranja colegii 
La sectorul CONSTRUCȚII, copiii vor avea de construit „Fabrica de jucării” , îmbinând piesele de 
lego. La ARTĂ, copiii vor avea de realizat „acadele pentru Mol Nicolae” din plastilină prin modelaj. La 
sectorul JOC DE MASĂ, copiii vor avea sarcina de a identifica acele cadouri mari și cadouri mici, iar 
mai apoi să le poziționeze în coșulețul potrivit. 
Rutine : „Gustarea-servirea mesei” 
T2-„ Moșul fuge tare, tare/ Spre o nouă provocare/ Să ajute ne-ncetat/ Pe toți oamenii din sat/ Hai 
copii, să mă ajutați/Pe toți să îi bucurați!” (Înainte de ADE) 
ADE- Atenţia copiilor se îndreaptă înspre următoarele activităţi DLC + DOS 

La aceste activități,  captarea atenţiei o voi face cu ajutorul mascotei cu Moș Nicolae, care dorește 
să vadă dacă copiii sunt cuminți și atenți pentru îndeplinirea noilor sarcini, așa că va asista și el la toate 
activitățile noastre de astăzi. În continuare vom face câteva exerciții de liniștire și de captare a atenției. 
„Moș Nicolae este supărat și ne cere ajutorul. El are multe fapte bune de făcut,însă nu are ajutoare, așa că 
ne roagă pe noi, copiii din grupa mică B, să fim ajutoarele lui pentru o zi și să îl ajutăm să termine 
treaba.” 

Educatoarea anunță tema și obiectivele activității: „Dragi copii, astăzi noi îl vom ajuta pe Moș 
Nicolae să poată ajunge cât mai repede pe la căsuțele copiilor, vom face împreună multe activități printre 
care și construirea unei fabrici de jucării din lego, vom face acadele pentru Moș Nicolae. Îl vom mai ajuta 
pe Moș Nicolae și să sorteze cadourile mari și mici. Dar nu în ultimul rând vom asculta cele mai mari 
secrete ale moșului din  „Legenda lui Moș Nicolae”, iar mai apoi vom realiza o ghetuță minunată!  

Va trebui să aflăm cum face el faptele bune și sunt convinsă că ne vom distra împreună” 
 Dirijarea învățării și obținerea performanței ‐Educatoarea prezintă „Legenda lui Moș Nicolae”, 
susținând textul cu planșe corespunzătoare (lectura educatoarei  - Domeniului Limbă și 
Comunicare).  
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Lecturarea poveștii o voi realiza rar, expresiv, schimbându-mi tonalitatea și intensitatea vocii atunci când 
este necesar.  
La sfârșitul activității, copiii vor fi evaluați prin aprecieri verbale asupra activității desfășurate.  

ÎNTREBĂRILE PENTRU OBȚINEREA OBIECTIVELOR 
 Cum se numește legenda pe care am  ascultat-o?
 Unde s-a urcat Moș Nicolae pentru a arunca banii ?
 Unde au căzut banii după ce au fost aruncați în horn?
 Cine poate să îmi povestească ce cadou a primit de la Moș Nicolae anul trecut?/ Ce cadou vă

doriți anul acesta? Ați primit vreodată cadouri în șosete? Ce șosete pregătiți anul acesta? Ce șosete
aveti acum? (ÎNCERCĂM SĂ RĂSPUNDEM ÎN PROPOZIȚII)

 Cum vi s-a părut această legendă? Ce v-a plăcut? De ce credeți că Moșu le-a ajutat pe fete? Care
este calitatea moșului? (este darnic?). Ați vrea și voi să faceți cadouri ?
Obținerea performanței Pentru obținerea performanțelor, ne vom juca un joc wordwall
https://wordwall.net/resource/25827271

T3-    „Mosu-i tare fericit/Însă, nu s-a liniștit!/Vrea să îl mai ajutați/Ghetuța să i-o ornați!”(între DLC 
și DOS) 

Asigurarea retenției și a transferului de cunoștințe   
Are loc momentul de încălzire a muschilor mici ai mâinii, apoi copiii vor identifica materialele de lucru. 
În cele ce urmează educatoarea le menționează „Dragi copii, moșul este foarte fericit că i-ați ascultat 
povestea și că ați aflat câteva din secretele lui. Acum, moșul își dorește să ornați ghetuța cu materialele de 
pe masă pregătite pentru DOS 
  Intuirea materialului 
Haideți să vedem! Ce materiale aveți?. 

 Intuirea modelului educatoarei 
  Se prezintă copiilor planșa model și se va discuta pe baza acesteia. 

Explicarea și demonstrarea modului de lucru 
Haideți să realizăm împreună o ghetuță, apoi veți face singuri propria ghetuță!” 
Vom da cu lipici cizmulița decupată, apoi o vom așeza pe coala roșie. 
Apoi, vom da cu lipici în partea de sus a ghetei și vom pune vată peste lipici. 
În cele din urmă, vom lipi fotografia noastră în mijlocul ghetei. 
Mai puțin și este gata... presărăm puțin lipici șiiiii GATA!! 
Voi enumera criteriile de evaluare a lucrărilor. 

 Încălzirea mușchilor mici ai mâinii 
„Mâna lebădă o fac, care dă mereu din cap. SUS-JOS/SUS-JOS. Degetele sunt petale care se desfac. 
Pup-floare/Pup-floare. Batem palmele ușor să lucrăm mereu cu spor!” 

Executarea lucrării de către copii 
 În timp ce copiii lucrează, voi urmări modul de realizare a temei. 
Coordonez  munca tuturor preșcolarilor,intervin cu indicații şi îi ajut acolo unde este cazul. 

Analiza lucrărilor 
Așez pe tabla magnetică toate lucrările și ofer feedback 

Incheierea activității  
T4-„El, Moșul face mișcare/Aleargă spre fiecare/ Ne-ncetat el vrea să prindă/ Ghetuța ce nu-i timidă” 
(Înainte de ALAII) 
După finalizarea ghetuței, copiii se vor recreea printr-un joc de mișcare intitulat „Sunt ghetuța. 
Prinde-mă, Moșule!” 
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 Le voi explica copiilor regulile jocului:
-Copiii sunt împărțiți în două echipe: ”Moșii” și „Ghetuțele” (moșii se vor diferenția de
„Ghetuțe”printr-o căciulă  pe care o vor purta pe cap)
-Vom amenaja în clasă un loc, care se va numi ”colțul cadourilor”

 „Moșii” vor avea sarcina de a prinde „ghetuțele” și de a-i duce la „colțul cadourilor”. se vor face 
aprecieri generale și individuale privind desfășurarea activității, copiii fiind recompensați cu diplome. 

Pe tot parcursul activității, educatoare va observa comportamentul copiilor și gradul de implicare 
în activități, va oferii întăriri pozitive, va corecta eventualele greșeli, va oferi feedback constructiv și va 
formula aprecieri individuale și colective cu privire la prestațiile copiilor. 
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CUPRINS
ADINA-CRISAN 3
ADINA-IOVIN 7
ADRIANA NICOLETA PIRVU 9
ALBU MARIA 11
ALDESCU PETRUȚA 14
ALEXANDRA ADRIANA VANCA 16
ALEXANDRA GHERA 18
ALEXANDRU-STELUTA 20
ALINA-COVRIG 22
ALINA-ELENA-TOMESCU 25
ALISA PIOARĂ 27
AMORĂRIȚI ELENA 29
AMZA SABINA MIHAELA 31
ANCUȚA DIANA-MARIA 34
ANDRA RALUCA 36
ANDREEA IONELA POPA 38
ANDREI MAGDALENA 40
ANDREI MIHAELA- IULIANA 42
ANDRIEȘ ANA-MARIA 45
ANGELA-PLACINTAR 47
ANITA MEZIN 49
ANTAL ANDREEA 51
ANTAL GABRIELA LUCIANA 53
ANTAL-GABRIELA-LUCIANA 56
ANTON-IOANA-CODRUTA 58
APETREI LUIZA 60
APETREI-ANA 63
APOSTOL VIRGINICA 65
ARCHIP-HORIA 68
ARON VASILICA 70
ARSENE-FLORENTINA 72
ARSENE-IULIANA 73
ATANASOAIE-ANA-MARIA 74
AURELIA-DUMITRESCU 77
AURORA SLIVILESCU / OANA ELENA MIHIT 79
AVRAM ELENA 82
BACIU VALENTINA DANIELA 85
BACIU-LACRAMIOARA 87
BADALACHE IONELA 89
BADEA ȘTEFANIA-GABRIELA 91
BĂDIC MIHAELA 93
BĂEȘU ALINA 96
BALACI CLAUDIA-GABRIELA 99
BALACI_MARIA 102
BĂLĂNICĂ GEANINA 105
BALOTA MARIA-LAURA 107
BĂNCUȚĂ GEORGIANA-ANA 109
BANDI IZABELLA KATALIN 112
BANEA LAURETA SPERANȚA 113
BARB MIRELA / BARB GIANINA 115
BARBU MARIA – DANA 117



BĂRHĂLESCU ELENA 119
BARTHA ORSOLYA – RÉKA 122
BARTUS ÉVA TÜNDE 125
BEATICE SIMONA GARDIN 128
BENGHIA MARINA 130
BENȚE MARIA MIRABELA 132
BESCHIU-ANCA 134
BÎNDAC MARLENA 135
BÎRLEA AURELIA CRISTINA 137
BIVOLARU MARCELA 140
BOATCĂ CRISTINA 142
BOBITAN-ILICIA-MARCELA 144
BOCA MARIA DANIELA 146
BOCIAT  PETRONELA 148
BODEA-FLORINA 150
BODNAR ANA 152
BOJOR-IOANA 155
BOLDAN RALUCA DANIELA 157
BOLOGH-FLOAREA-SILVIA- 159
BORA-CRISTINA 161
BORCĂU-BÎRA ELENA 163
BORIUC-VETURIA 165
BORODI FLAVIA 168
BORS-ALINA-ANNA-MARIA 170
BOȘCA MARINELA NICOLETA 172
BOTEA CRISTINA 175
BOTKA ILDIKÓ 178
BRAILOIU_RODICA-CORNELIA 180
BRAIȚ ANIȘOARA MIHAELA 183
BRÂNDA FLORINA 186
BRATU ANA-MARIA 190
BRICIU OLGUȚA 193
BRISCAN-GABRIELA 195
BUCUȚĂ FLORINELA-RAMONA 199
BUDA LUCREȚIA 201
BUDUREAN  CORINA 203
BURGHEAUA RODICA MIHAELA 205
BUTIRI ALEXANDRA IOANA 206
BUZATU CRISTINA 208
CALU_DIANA 210
CAMELIA- LUCIA LAȚIU 212
CAMELIA MIEZU 214
CAMELIA NEACȘU 217
CAPRACEA LENUȚA 220
CARAGEA ANCUȚA 221
CARANDA GHEORGHIȚA 223
CARANDA-GHEORGHITA 225
CARATĂ FLORENTINA 227
CARMEN AZAMFIREI 230
CASAPU MIRELA / BOIANGIU ANGELA 231
CEAUȘESCU ANA-MARIA 234
CERNAT-NICOLETA 236



CHEREGI GEORGETA 239
CHIDOVĂȚ ANGELA 241
CHIHĂESCU GHEORGHE / CHIHĂESCU MIOARA 243
CHIRA MIHAELA IOANA 246
CHIRIAC CĂTĂLINA-ELENA 249
CHIVU-FLORIANA 251
CICEU-ADRIANA 254
CIMPONER-IULIA 256
CIOBANU SOFICA 258
CIOBANU SABINA / NEDELCU ROXANA 260
CIOBOTARIU ANIȘOARA-MARIANA 263
CIOCATE SINELA 266
CIOCIANU GABRIELA – GEORGIANA 267
CIOFU IRINA 269
CIOLAN LAURA-ELENA 272
CIOTEA MELANIA CARMEN 275
CIOVICA-ANA-MARIA 278
CÎRLIGEANU MARGARETA 280
CISMARU MARINELA 282
CÎTU IULIA DIANA 283
CIUCA NICOLETA 285
CIUCIU ALEXANDRA 288
CIULEI FLORENTINA 289
CLICINSCHI CAMELIA- 294
COBZIUC ANCUTA MARIA 296
COCA-MADALINA 298
COCEA ANA-MARIA-LOREDANA 301
COCOȘILĂ RAMONA 303
COJOCARIU MARGARETA LUMINIȚA 305
COMȘA CORINA DIANA 308
COMȘA MARIA-DIANA 310
COMȘA MARIANA 312
CORĂGA ADELINA-LAVINIA 315
CORNELIA CORINA HAN 318
COSTACHE MARCELA MARIA 320
COSTAN-CALIN 322
COSTIN-IULIA 324
COTEȚ DANIELA ADRIANA 326
COTEȚ EUGENIA IULIANA 331
COTRUMBA RODICA IOANA 333
COVERCA-VALENTINA-IRINA 334
COVRIG-LIVIU-ALIN 336
CRACIUNESCU-OANA 340
CRÂNGUREANU SIMONA 342
CREANGĂ CĂTĂLINA 344
CRETESCU-CHIATA BETTY 346
CREȚIȘTEANU-SOARE ANDREEA 347
CRETU-ALIN-IOAN 349
CRIȘAN GEORGETA HORTENZIA 351
CRIȘAN MARIA 353
CRISTEA-LUCRETIA 354
CRISTESCU MARILENA CRISTINA 356



CRISTINA VLĂDESCU 360
CROITORU MIRELA 362
CROITORU-LUMINITA 367
CROITORU-PADURETU-CAMELIA-MARIA1 370
CSINARDI ANGELA LILIANA 373
CSOBI EVA 375
CUCEVAN LILIANA MINODORA 378
CUCULEANU-MUNTEANU ADRIANA 380
CUMPATA IULIANA 382
CURCUDEL-GINA-MANUELA 386
DĂGĂU NICOLETA COSMINA 389
DALIDIS POPESCU SIDONIA 392
DAMASCHIN EUSTINA GIANINA 393
DAMIAN-ANISOARA 395
DANIELA ADRIANA STĂNIȘTEANU 398
DANIELA VAJDA 400
DARAU LAVINIA /POP MIHAELA NADINA 401
DASCĂLU VASILE 403
DEACONESCU GEORGIANA-OANA 406
DECU MARIANA 409
DEMETRESCU DANA 419
DENES-MELINDA 420
DIANA MIHAELA MOJOLIC 422
DICA ALINA 424
DICHIS MARILENA LARISA 426
DINESCU VIORICA 428
DINU-VASILICA 429
DOBRE AURELIA-GEORGETA 432
DOBRIN MARIA MIHAELA 434
DOBROICA-LAURA 436
DOBROICA-ZAHARIA 438
DOCAN ANCA 440
DORINA-PAICU 442
DRĂGAN NICOLETA ELENA 447
DRĂGUȘ GEORGETA 449
DRANGA OANA MIHAELA (2) 451
DUMA-MIRELA 454
DUMITRESCU-NICOLETA 456
DUMITRU CRISTINA 459
DUMITRU_FLORENTINA 463
ECOBICI LAVINIA 467
EGRI ILINCA FLORINA 470
ELENA CRISTINA TORCĂTORU 472
ENE CARMEN-MONICA 474
EPURE-ALINA 476
ERDELI CORNELIA FLORICA 478
EREMIA GEORGIANA 480
EROFEI CLAUDIA AURELIA 482
EZĂREANU HĂLȋNGĂ RALUCA ELENA 484
FANGLI GETA-ORESIA 487
FAZEKAS BEÁTA ORSOLYA 490
FEDOROVICI IULIA 493



FEHÉR ERIKA-KATALIN 495
FEIER MARIANA 496
FEKETE-MIHAELA-MIHAELA 499
FESTEU-MARCELA-ALEXANDRA 502
FILIMON FLAVIA DIANA 504
FLAVIA-POP 507
FLOAREA COJOCARU 509
FOREA-ALINA-NICOLITA 510
FRANGULEA ALINA GEORGIANA 512
FRINCU-PREDICA-IOANA-MARILENA 514
FULINA_CARMEN 516
GABOR-TABITA 519
GABRIAN-TEODORA-LAVINIA 522
GACEU SĂNDIȚA 529
GĂINARU ADRIANA 533
GALIȘ ANAMARIA 535
GÂRLĂ ALINA-JULIANA (2) 538
GÁSPÁR RENÁTA 541
GAVRILA VIOLETA ANI 543
GAVRIL-ANA-MARIA 546
GAVRILOIU CONSTANTIN SORIN 548
GAVRILOIU OTILIA 550
GEANĂ MARIA-CRISTINA 553
GEORGESCU IONELA 555
GEORGETA LĂPĂDAT 557
GHEORGHE OANA 559
GHERMAN ANTOANETA-ROXANA 560
GHERMAN CLAUDIA 562
GHERMAN LEONARDO 564
GHIORDUNESCU DENISA-ELENA 566
GHIȚĂ OLGUȚA 568
GHITA RUXANA CONSTANTINA 569
GHITA RUXANA 572
GHITA-DANIELA-AURORA 574
GINAVAR-ILEANA-CERASELA 577
GÎRNEAȚĂ SANDA 579
GIURGIU FLORIN CRISTIAN 582
GLODEAN IULIA 584
GOLDIȘ-CSILLAG LOREDANA 586
GORGAN ADRIANA-MARIA 587
GRIGORAS-EMILIA 595
GRIGORE ANTONELA 600
GRIGORE EMA 602
GROSU LUMINIȚA 604
GROZA AURELIA 606
GROZA MARIANA 611
GRUMAJEL GINA 613
GUBAȘ CARMEN LAURA 615
GUGIU VIORICA 618
GULIN IOANA 620
GURAN LILIANA GABRIELA 623
HAN-SILVIA-CAMELIA 625



HARHOI MONICA CĂTĂLINA 627
HERMAN ANAMARIA 629
HODUȚ TEODORA 633
HOLBAN LIDIA 634
HOROIU LAURA 637
IAKAB-IRINA-GHIZELA 639
IANCU GEORGIANA 641
IANCU MARIANA 643
IANCU-ANGELA-GEORGIANA 645
IANOSI MELANIA GABRIELA 647
ILIE-ACHIM ANETA 649
ILIE-MIRELA 651
ILIEȘ ALEXANDRA CLAUDIA 653
ILIESCU-ACIMOV LILIANA 655
IMBRIȘCĂ-ENĂȘOAIE SIMONA 657
IMETS ERZSÉBET KATALIN 660
IMRE-ILDIKO 662
IOANA BABIUC 664
IOANA GABI 668
IOANA-NEMES 670
IOKOB CAROLA 673
IONAȘC RODICA / IANCU OLIMPIA 674
IONELA-1 677
ION-GABRIELA-SANDA 681
IONIȚĂ TATIANA ELENA 686
IORDACHE CRIS-LUCIANA 691
IORGA ALINA MARIANA 693
IOVĂNESCU SIMONA MONICA 694
IRINA CRTISTINA PINTILIE 696
IRINA VLĂDESCU 699
ISAC-MARISESCU-OANA 700
IULIA  RUSNAC 702
IVAN ANA-MARIA 704
IVANCU CLAUDIA 705
IVANESCU-ELIANA-MIHAELA 707
JEFLEA-NICOLETA-MARIANA- 709
JIANU MIHAELA 711
JIPA-DANIELA 714
JOZSA_IZABELLA 716
KANIZSAY ANNAMARIA 717
KARDA MARGIT 719
KORNYA ERIKA ILDIKO 722
LĂCĂTUȘU ANA-MARIA 725
LĂCĂTUȘU RAMONA IONELA 728
LASCUS-ELENA 730
LASLOU-ELENA-GEORGETA 734
LAZĂR  LIVIU 737
LAZĂR GEANINA 740
LAZĂR MAGDALENA 743
LEAH ELENA GEORGETA 746
LEAHU-IONELA 749
LEON MARICICA 752



LEU GEORGIANA 755
LUCA_ELENA 756
LUMINIȚA MOHOREA 758
LUPOAIE MIHAELA 760
MĂDUȚA ALINA 762
MAGURAN DORINA-VIOLETA 764
MAIOR CRISTINA DIANA 766
MĂLĂELEA IUSTINA 767
MALIC MINE 769
MANCIU ADRIANA 773
MANGELOVSCHI DANIELA 775
MANOLACHE ELENA RADA 777
MANOLE LUMINIȚA 779
MANOLE TUDORIȚA 782
MANTA-ANA-MARIA 785
MANUELA-MOCANU 788
MANZUR-OTILIA 790
MARCU AUGUSTA DACIANA 792
MARCU-MARIA-DAMARIS 795
MĂRGINEAN ADRIANA 797
MARGINEAN-CAMELIA 799
MARIA-MARILENA 801
MARIN NUȚI 803
MARINESCU-GABRIELA 806
MARIN-IONELA 808
MARKO-EMESE 811
MARTA CĂTĂLINA-DANIELA 813
MARTA-CRISTIANA NEGRAIA 815
MARTINAS-LUCIA 817
MATEESCU CONSTANTIN 819
MATEESCU MARINELA 821
MATEI ILONA-CRISTNA 823
MATHE-JULIANNA 826
MATIUȚ MONICA-MIRELA 829
MAXIM MARICICA 831
MAZILU SIMONA 833
MELEG JUTKA 835
MERIȘOR ADELA PETRUȚA 838
MIHAI ELISABETA VICTORITA 841
CIOLAC MIRELA ZAMILIA 843
MIHĂIEȘ MARIA ALINA 845
MIHAILA AMALIA 847
MIHĂILĂ SIMONA-ELENA 849
MIHAILESCU VALI STEFANIA 851
MIHALACHE LOREDAN CONSTANTIN 853
MIHALACHI OANA-NICOLETA 855
MIHALCA-ANDREEA 858
MILEA IULIANA 860
MILITARU MARIA LIANA 863
MILOSTEANU ALINA-LĂCRĂMIOARA / GIULAN CARMEN 865
MINȚOIU VERGINIA ANIȘOARA 867
MIRON CRISTINA DORINA 869



MIRON CRISTINA 871
MIRZA-GIURA-IOANA 873
MÎȚ ADRIANA MIHAELA 876
MITRICA-FLORIANA 878
MOGA ANCA 881
MOGOȘ VASILICA 884
MOISE CORINA 886
MOISE EMANUEL PETRICĂ 889
MOLDOVAN ANA MARIA 891
MOLDOVAN ELENA 893
MOLDOVAN MIRELA 895
MOLDOVAN-ALINA-MARIA 898
MONICA-GABRIELA NASTE 900
MORARIU-MIHAELA 902
MORARU NICOLETA 904
MOVILA-VALENTINA 907
MUNTEAN PIROSKA 909
MUNTEAN VIORICA SIMONA 914
MUNTEAN-IULIANA-MONICA 916
MUNTEANU DORINA 918
MUNTEANU HERMINA 920
MUNTEANU MARIANA 922
NAGY ANDREA 924
NAGY JUDIT 929
NALAȚ AURORA CRISTINA 932
NĂPÂRLICĂ DANIELA 934
NASTASI CORINA 937
NEAGOIE MIHAELA LOREDANA 938
NECHIFOR DĂNUȚ 939
NECHILCIUC-CRISTINA-MIHAELA 941
NEGOI GICA 943
NEGRAIA MARTA-CRISTIANA 948
NEGRU PETRONELA 950
NICA DACIANA 953
NICA ELENA LOREDANA 956
NICOARĂ ELENA 959
NICOIU ALEXANDRA 961
NICOLAE FLORINA ADELA 963
NICOLOVICI CONSTANTIN 965
NICORAS-GEANINA 968
NICUT-NADIA-COSTINA 970
NISTORESCU CRISTINA-NORICA 972
NIȚU NICOLETA 974
NODIȘ ALINA 976
NOVAC LIVIA 978
NUTAS-BIANCA-IOANA 980
OANCE MIHAELA 983
OANCEA DANIELA 985
OANCEA MARINA ADELINA 987
OBLESNIUC FELICIA 989
OGREAN MIHAELA CARMEN 991
OLAH-ANDREA 993



OLENIC SILVIA-CĂTĂLINA 995
OLTEAN-DIANA-IONELA 998
OLTEANU MARIANA LUMINIȚA 1001
OMET GEORGETA FRANCISCA 1004
ONCEA-MARIA 1007
ONISOR-ANDREA 1010
ONISOR-RODICA 1012
OPINCARIU-MIHINDA MIHAELA 1013
OPRICA-ILEANA 1015
OPRIȘOR MIHAELA 1017
OPROIU-VASILICA-ADINA 1019
OROS DANIELA 1022
OROS MARIA LIDIA 1026
PĂCURARIU CRINIȘOARA ADINA 1029
PĂDURARU MONICA CECILIA 1041
PALADE MANUELA ELENA 1043
PANESCU ANCA MIHAELA 1046
PANTEA FLORINA-MONICA 1048
PANTEA IONICA 1050
PAPUC-CRISTINA-AMALIA 1052
PARASCHIV-LOREDANA 1054
PARLOG-FLORICA 1056
PASCU-ANA-MARIA 1059
PENU DANIELA 1062
PEPA-ADRIANA 1064
PETCU-IONELA-SIMONA 1066
PETREANU CĂTĂLIN 1068
PETRESCU AMALIA 1070
PETRICAN MARIA 1071
PETRISOR-RAMONA 1084
PETRONELA BERNICU 1086
PETROVICI CRISTINA ALINA 1090
PETRUȘ VIOLINA 1092
PETRUȚ MIRELA 1094
PETRUȚ RALUCA 1098
PETRUȚA MARIANA NICULINA 1100
PICIU JULIETA 1102
PÎRÎIANU LILIANA-DANIELA 1104
PÎRV FLORINA ADELINA 1106
POP VIORICA 1110
POPA ANCUTA LOREDAN 1111
POPA DANIELA 1113
POPA EMILIA 1116
POPA GHEORGHE 1118
POPA MARIA 1119
POPA MIHAELA ELENA 1121
POPA PAISA CRISTINA 1122
POPA-DANIELA-IONELA 1123
POPA-MARIA-CRISTINA 1125
POPA-SIMONA 1127
POP-ELENA-LUMINITA-1 1129
POPOV-ANAIDA 1132



POPOVICI ADINA 1135
POPOVICI ELENA 1137
POPOVICI MARIA 1139
POPOVICI-MARIA 1141
PRAVĂȚ COSTINELA ANA-MARIA 1143
PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA 1145
PREDA-MARIANA 1147
PUFLEA GAROFIȚA 1149
PUIE CAMELIA 1151
PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 1153
PUSCASU MARIA 1155
RACU-ANASTASIA 1158
RADU  IONELA 1161
RADU CAMELIA IONELA 1163
RADU ELENA 1166
RADU IOANA ROXANA 1168
RADU OANA MARIA 1170
RĂDULESCU CRISTINA 1173
RADULICEA NICOLETA LIA 1176
RIȘCUȚA ELENA DORINA 1178
ROGOJAN-STELUTA 1180
ROGOJINARU-STAN D. FLOAREA 1182
ROMAN ANAMARIA-DIANA 1185
ROȘ ANA-MARIA 1187
ROSCA CRISTINA ANGELA 1190
ROSU-LENUTA 1192
ROXANA MOCANU 1194
ROXANA STANCIU 1197
RUS CRISTINA 1199
RUSAN OANA-RALUCA / RUSAN GABRIEL TIBERIU 1202
RUSNAC TITIANA 1204
RUSU MARIANA 1206
RUXANDRA DRISTARU 1210
CHIPER LILIANA 1211
SABĂU CORINA EMILIA 1215
SAMBOR ANCA 1217
SAMSON ANDREEA CRISTINA 1219
SANDA-MADALINA-DUMITRASCU 1221
ȘANDRU FLORENTINA 1224
SANDU LARISA 1225
SAPUNGI-LAURA-CECILIA 1227
SAULEA-VIOLETA 1229
SĂVULESCU MINODORA 1232
SBÎRCEA DAN 1234
ȘCHEAU MIHAELA-NADIA 1236
SCUTAR  ANGELICA 1238
SECELEANU CRISTINA-LUIZA 1241
SECOSAN-NICOLTA 1243
SELEGEAN MARIANA ALINA 1245
ȘERBAN MARILENA SIMONA 1247
ȘERBAN-TĂNASE AURORA 1249
SILAGHI ANCUȚA OANA 1251



SILVIA ANA PARASCHIV 1253
SILVIA MUNTEANU 1255
SIMON MARCIANA-CERASSELA 1257
SMEU MARIA DENISA 1258
SPOREA-PAULA-GABRIELA 1262
STAN ALA 1265
STAN ROXANA (2) 1267
STANCIU CAMELIA (2) 1269
STANCIU DANIELA 1271
STANICI-CARMEN-MARIA 1274
STAN-MIHAELA 1276
STAVARACHE ALEXANDRA- OLIVIA (2) 1278
ȘTEF ANAMARIA RAMONA 1280
ȘTEFAN DANA-GEORGIANA 1282
ȘTEFĂNESCU MIHAELA ANDREEA 1284
ȘTEFANIA MANEA 1286
STEFAN-MARINELA-OLIVIA 1288
STEJEREAN NICU 1290
ȘTEȚIU ANDREEA ELEONORA 1292
STOIAN CRISTINA 1294
STOICA LOREDANA 1296
STRATICIUC DANIELA 1298
STRETEA-LAVINIA-MARIA 1300
STRIFLER ADELA 1302
SUSANU MǍDǍLINA-GEORGIANA 1305
ȘUȘU ADRIANA - AUGUSTINA 1308
SZAKACS-SIMONA-NICOLETA 1310
SZANTO-LIDIA-GIZELLA 1312
SZANTO-ROZALIA 1314
SZASZ-MIRUNA 1316
SZEKELY  KRISZTINA 1318
SZEKELY MARIA DANIELA 1320
TABLĂ MIHAELA 1322
TĂBLEȚ SIMONA CARMEN 1324
TACHE ROXANA GABRIELA 1326
TĂNASE MARIA-ESTELA 1328
TATAR-IULIA-SIMONA 1330
TATARU MIHAELA 1332
TEICĂ LOREDANA MARIA 1334
TEODOR MIHAELA 1335
ȚIC FLOAREA 1337
TIFINIUC MARA 1339
TIGANETEA-ANTITA 1342
ȚINTĂ IRINA LILIANA (3) 1345
TOADER LOREDANA (2) 1347
TOFAN CRISTINA ELENA 1349
TOFAN-CRISTINA-ELENA 1352
TOMA ALINA 1355
TOMA CARMEN-CRISTINA 1357
TOMA FLORINA 1359
TOMA MARIANA TOMA 1361
TOMICI MIHAELA CORINA 1363



TOMPA-ANA-GABRIELA 1367
TOTOIAN MONICA IULIA 1369
TRÂNTOR CODRUȚA 1372
TRAȘCĂ DANIELA NICOLETA 1374
TRITEAN DANIELA ALEXANDRA 1379
TROFIN-DANIELA 1381
TRUICAN CAMELIA 1384
TUDOR IOANA 1386
TUDOR LUCIA 1388
TUDOR MONICA-ALINA 1390
TUDORI VASILICA 1393
TUNDREA CRISTINA-ROXANA 1395
TURCIN-IOANA 1397
TURCUMAN-MADALINA 1399
TURCUȘ SANDA 1401
ȚUȚUIANU IULIA 1403
UNGURĂȘAN CORNELIA VIORICA 1405
UNGUREANU LUIZA VERONICA 1407
URSACHI  SIMONA 1412
UZUM CRISTINA-IONELA 1414
VACEA ROXANA – GEORGIANA 1416
VĂDAN ELENA MIRELA (2) 1418
VARGA MARIA 1420
VASILACHE CAMELIA 1423
VASILICĂ CLAUDIA 1425
VASILIEV ANCA-RALUCA 1433
VASILUTA_LUCIANA_ANCUTA 1436
VASS SAROLTA 1438
VĂTAFU MIRELA 1440
VELA ANIȘOARA 1443
VERDES NICOLETA 1444
VERESCU MARCU CARMEN 1446
VIERU LOREDANA CORNELIA 1449
VIERU MARIA 1451
VITAN VERONICA 1455
VIVIANNE GHERGHEL 1457
VLAD  IRINA - ADELA 1460
VLĂDUȚESCU GEORGETA 1462
VOICA NELA 1464
VOINEAG MARIANA 1466
VOINIC-FLORICA 1468
VUIA IONELA 1470
ZAMFIR LUMINIȚA MIHAELA 1472
ZIDARU DENISA ISABELLA 1475
ZISSULESCU IANCULESCU CRISTINA 1477
ZISSULESCU-IANCULESCU-CRISTINA-SEZATOAREA- 1480
ZMAU-CECILIA-ELENA 1483
ZSIDÓ JUDIT 1486
ECOBICI MAGDALENA SIMONA 1488
SABĂU SIMONA ZÎNA 1490
ANDREI DOINA 1493
ANIȚOIU DANIELA SIMONA 1495



BALASZ MUREȘAN DORINA 1497
BARBU MARCELA 1499
BIRSAN AYDA-ROXANA 1500
BRĂTIANU ANDREIA 1502
BRÎNZAN FLORICA 1504
BUGHIANU MIHAELA LOREDANA 1506
BUHUSI LUCICA 1507
BULIGĂ CAMELIA / CICU CAMELIA NICOLETA 1509
BUSTESCU GABRIELA 1512
BUZATU VIORICA 1514
CĂPRIȚĂ PARASCHIVA 1516
CIBU EUGENIA 1518
CONSTANTINESCU DRAGOS 1520
CORBU GEORGIANA 1522
COSACU DORINEL 1524
COZMA ELENA CARMEN 1526
CRISTEA ANCUȚA 1528
DINU IONELA 1530
DINU MONICA GABRIELA 1531
DOBRA DANIELA 1533
ENE GINA 1535
ENACHE MIHAELA 1536
ENE GINA 1538
FARCAȘ VIORICA 1539
FEIER MARIANA 1541
GAFIȚA ROXANA 1543
GHICA ELENA DOINA 1546
GÎRD CRISTINA (1) 1548
GÎRD CRISTINA 15
GOAGA SILVIA LOREDANA 1551
GOGOI  DANUELA  IULIANA 1552
CIRES ADRIANA 1554
HIREAN CLAUDIA 1555
IANCU EMILIA 1556
ILIESCU AURORA 1558
IONESCU  GHEORGHE 1560
IRIMIA EUGENIA 1561
LAZĂR MIHAI 1562
LELESCU MONICA 1564
LOBONȚ LIANA 1570
LOGIGAN DANIELA 1571
LUPU AURELIA-CARMEN 1573
MAMARA NICOLETA LOREDANA 1575
MARFICI ORESIA AURORA 1576
MITRESCU MARIA 1578
MITU ANTOANETA 1579
NAN MELANIA 1582
NEDELCU MIHAELA 1584
SMOCOT MIHAELA 1586
NIMARĂ LAVINIA 1588
NITA AMALIA-NADINA 1590
OANȚĂ ADRIANA MIHAELA 1591



OLGA 1594
ONITA SORINA DORI 1595
ONUȚ MARIA 1596
PANĂ RODICA DANIELA 1598
PĂUN STELUȚA 1600
PETRESCU NICOLETA GABRIELA 1602
POP ALINA 1604
POP AURELIA 1605
POPA COSMIN 1607
PROF. DAȘU NARCISA GABRIELA 1610
PROF. INV. PRIMAR MOLDOVAN  ELENA  RODICA 1612
PROF.-DOC. ILIUTA ADRIANA 1614
PULBERE MIRELA 1616
RADU ALINA SIMONA 1619
ROȘU NICOLETA DENISA 1621
RUS IOANA MARIA 1623
SOARE MIHAELA 1625
STEFAN MARILENA 1627
STEIER DANA ANGELA 1628
STELUTA STANCIUC 1630
ȘUTEU LAURA CERASELA 1632
TANASĂ MONICA-LIUȚA 1633
TANASE SIMONA 1634
TERESCU MARIANA 1636
TOMOIU BIANCA GEORGIANA 1638
ȚOȚOIU LUMINIȚA-IULIA 1639
TRUFANDA IULIANA-PAULA 1641
ZAHARIA ARIANA CATALINA 1642
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